
 

  

 
 

 

 





METODISTKIRKENS 106. DANSKE ÅRSKONFERENCE 
 

Holstebro den 21. april - 24. april 2016 
 

 

 
 
 

FORHANDLINGSPROTOKOL 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udgivet af Årskonferencens sekretariat 



 
 4 

Protokollens inddeling 
 

 Side 

 

Konferencens bestillingsmænd .................................................................................  5 

 

Bestyrelser og udvalg ...............................................................................................  6 

 

Referat af forhandlingerne .......................................................................................  23 

 

Konferencens årsrapport...........................................................................................  35 

 

Pastorale udnævnelser ..............................................................................................  39 

 

Indberetninger ..........................................................................................................  40 

 

MBUF .......................................................................................................................  106 

 

Lægården ..................................................................................................................  122 

 

Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer ........................................................  137 

 

Konferenceoversigt ..................................................................................................  139 

 

Vedtægter .................................................................................................................  6 

 

Konferencens præster ...............................................................................................  143 

 

Adresser: Præster, menigheder m.m. ........................................................................  144 

 

Statistik .....................................................................................................................  156 

 

Vejledninger .............................................................................................................  160 

 

Konferencekalender..................................................................................................  171 

 

Forkortelser ..............................................................................................................  173 



 
 5    

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: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

  Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

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

 Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

 

 

Landsledelsens formand: 

Hanne Urup Engbjerg, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.  

Tlf 97 41 38 84. Mobiltlf 40 46 92 66.  E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

 

 

Konferencelægleder: 

Vakant 

 

 

Hovedkasserer: 

Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 

Konto: 3201 0005439086 (Metodistkirkens Hovedkasse)  

 

 

Statistisk sekretær: 

Lars Bræstrup, Sundbakken 10,  5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17. 

Email: statistik@metodistkirken.dk 

 

 

Årskonferencens sekretær: 

Christina Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

E-mail: sekretaer@metodistkirken.dk  
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Bestyrelser og udvalg 
 
* efter nr. = valg sker på Årskonferencen 

( ) efter bestyrelsens/udvalgets navn = bestyrelsens/udvalgets valgperiode  

( ) efter personnavne = antal år af valgperioden 

 

1. * Metodistkirkens Landsledelse (3) 

Formand: Hanne Urup Engbjerg (3), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.  

  Tlf 97 41 38 84. Mobiltlf 40 46 92 66.  E-mail: landsledelse@metodistkirken.dk 

Næstformand: Jan Thaarup (3), Søndervej 4A, 9970 Strandby. Tlf 98 48 12 80. 

 Mobiltlf 96 32 81 40. E-mail: jat@desmi.com  

Øvrige valgte: 

Christina Kjær Preisler (3), Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail : christina.preisler@metodistkirken.dk 

Bettina Pedersen (2) (sekretær), Sursænkevej 1, 3700 Rønne. Tlf 56 95 57 29. 

 Mobiltlf 23 47 71 09. E-mail: bepedersen@outlook.dk 

Karen Ærenlund Brogaard (1) (referent), Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77.  

 E-mail: karenbrogaard@gmail.com 

Mogens Flinck Hansen (1), Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf 86 16 69 16.  

  Mobiltlf 31 25 71 25. E-mail: mogens@flinckhansen.dk 

Ove Sørensen (1), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  Mobiltlf 31 24 81 54. E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Ex officio: 

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

 E-mail: biskop@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

 Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: distrikt1@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

 Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

Hovedkasserer: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

  Mobiltlf 40 38 11 98. E-mail: hovedkasserer@metodistkirken.dk 

Evangelisationssekretær: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 

  Mobiltlf 28 68 71 74. E-mail: mai-brit.tvilling@metodistkirken.dk  

Konferencelægleder: vakant.  

Suppleanter: (1): Dean Andersen, Lars Bræstrup. 

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. 

  Mobiltlf 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 2012. 
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2. * Metodistkirkens Missionsråd  (4)  

Missionssekretær: Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98.  

  Mobiltlf 50 54 82 93. E-mail: mission@metodistkirken.dk 

Valgt af årskonferencen:  

Thomas Grandelag (4), Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

Beatrice Wittlinger (4), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  Mobiltlf 50 12 28 44. E-mail: beatricewittlinger@gmail.com 

Jette Flinck (2), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 21 70 96 64.  

  E-mail: flinck.jette@gmail.com 

Emma Hedegaard Haldan (2), Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 28 73 67 12. 

  E-mail: emmahaldan@outlook.dk 

Emilie Holm (2), Rigensgade 21, 2. 203, 1316 København K. Tlf 25 62 26 16. 

  E-mail: emilieholm@me.com 

Jeanette Holm (1), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.  

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

Suppleant (1): Kathrine Tvilling. 

Kasserer: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  Mobiltlf 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 2012 § 633. 

 

 

3.  Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 

MBUF-styrelsen (1):  

Formand: Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.  

 E-mail: mbuf@metodistkirken.dk 

Næstformand: Louise Gaardbo Hjort, Møllevænget 14, 9362 Gandrup. Tlf 31 41 80 03.  

 E-mail: gaardbohjort@gmail.com 

MB-landsleder: Christina Bjørn Thomsen, Nærumgårdsvej 100, 2850 Nærum.  

  Tlf 25 77 43 34. E-mail: mb@metodistkirken.dk 

MB-vicelandsleder: Vakant. 

MS-landschef: Signe Just Petersen, Næstvedgade 14, 2. th., 2100 København Ø. 

  Tlf 23 49 25 27. E-mail: ms@metodistkirken.dk 

MS-vicelandschef: Emil Morsbøl Marqversen, Korsløkkevej 53 3. th, 5220 Odense SØ.  

  Tlf 23 11 61 38. E-mail: emilmmarqversen@hotmail.com 

MU-landsleder: Andreas Morsbøl, Livøgade 11, 4. tv, 1, 2100 København Ø.  

 Tlf 24 44 02 08. E-mail: mu@metodistkirken.dk 

MU-vicelandsleder: Frederik Kofoed Marqversen, Helgenæsgade 11, 2., 8000 Aarhus C.  

 Tlf 61 66 81 47. E-mail: frederik@marqversen.dk 

MM-leder: Brit Bjerno, Tagensvej 195, st. th., 2400 København NV.  

 Tlf 26 28 47 27. E-mail: gospel@metodistkirken.dk 

MM-viceleder: Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1. 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73. 

 E-mail: bjoern@masterbear.dk 
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Kasserer: Maria Bræstrup Aaskov, Granskoven 2, 5700 Svendborg. Tlf 28 76 42 92.  

 E-mail: mbuf-kasserer@metodistkirken.dk Giro 7 01 47 40. 

Intern revision (1):  

Charlotte Orup Morsbøl, Lyngtoften 23, 9260 Gistrup. Tlf 51 24 96 28.  

 E-mail: charlotteorup@gmail.com 

Johannes Thaarup, Emilievej 1B, 3. tv., 9900 Frederikshavn. Tlf 31 41 11 82.  

 E-mail: johannes@thaarup.biz 

DUF-repræsentant (1):  

Andreas Morsbøl, Livøgade 11, 4. tv, 1, 2100 København Ø. Tlf 24 44 02 08. 

 E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 

Spejderråd (1): 

Anna Rani Digebjerg, Fengersvej 43, st. mf., 5230 Odense M. Tlf 41 60 33 57. 

 E-mail: anna-rani-digebjerg@hotmail.com 

Jonas Robenhagen Hjørne, Nymarksvej 8, 9970 Strandby. Tlf 23 84 35 74. 

 E-mail: jonashjorne@hotmail.com 

Anna Thaarup, Livøgade 11, 4. tv., 2100 København Ø. Tlf 26 25 71 39. 

 E-mail: thaarup4@gmail.com 

Maria Thaarup, Ole Jørgensens Gade 13, 4. th., 2200 København N. Tlf 22 80 10 02. 

 E-mail: mariaharetproblem@hotmail.com 

Rasmus Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 41 74 38 38. E-mail: rasmus@aaen.net 

Forslagskomite (1): 

Jeppe Hjørne, Tonemestervej 1, 2400 københavn NV. Tlf 41 13 27 29. 

 E-mail: jeppeh98@gmail.com 

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93.  

 E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Victor Kofoed Marqversen, Lisbjerg Vænge 3, 8200 Aarhus N. Tlf 61 66 49 50. 

 E-mail: victor@marqversen.dk 

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

 E-mail: mariaaaskov@gmail.com 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 119ff.   

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 649. 

 

 

4. Redaktør "Himmel & Jord" 

Anne Thompson (ansvarshavende redaktør), Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

  E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk  

Bente Aalbæk (redaktionssekretær), Ranunkelvej 14, 9970 Strandby. Tlf 98 48 27 41.  

  Mobiltlf 29 38 21 70. E-mail: himmel-jord@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. 

 Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Christian Juhl Mølgaard (4), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K.  

  Tlf 23 67 38 10. E-mail: cm_hb@hotmail.com 

Gunhild Mechta (4), Musvågevej 4, 1. tv., 2400 København V, Tlf 60 64 47 71. 

Finn Bræstrup Karlsen (3), Vimmelskaftet 14, 3700 Rønne. Tlf 56 95 53 00. 

 E-mail: fjkarlsen@gmail.com 

Helene Busted Mølgaard (2), Rigensgade 21, 2. vær. 202, 1316 København K.  

  Tlf 23 67 38 10. E-mail: cm_hb@hotmail.com 

Præsten ved Jerusalemskirken: Ole Birch (ex off.), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. 

 Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 53 55 45 96. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Suppleant (4): Birthe Tang (2). 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1985 side 88. 

Se tillige The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 641. 

 

 

6. * Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 

Danske Kirkers Råd (3):  

Christian Alsted (3), Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96. 

  E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

  (med biskopassistent Kirsten Hastrup som suppleant) 

Jørgen Thaarup (1), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06.  

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

Økumenisk Forum:  

Christian Alsted, Rigensgade 21A, 1316 København K. Mobiltlf 27 20 46 96. 

  E-mail: biskop@metodistkirken.dk  

  (med biskopassistent Kirsten Hastsom suppleant) 

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

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

Danmarks Økumeniske Kvindekomité (4):  

Anni Pedersen (4), Fregatvej 335, 9900  Frederikshavn. Tlf. 51 76 23 15. 

  E-mail: annigretepedersen@gmail.com 

Evangelisk Alliance (1):  

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Dansk Missionsråd (1):  

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab (4):  

Niels Urup Nielsen (3), Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro.  

  Tlf 97 41 38 84. Mobiltlf 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com 

Suppleant: Vakant (3). 
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7. * Betaniaforeningen i Danmark  (3)  

Formand: Ove Sørensen (2), Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

  Mobiltlf 31 24 81 54. E-mail: betania@metodistkirken.dk 

Jeanette Holm (3), Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

Finn Uth (3), c/o Peter Lynggaard Uth, Præstevænget 1, Nim, 8470 Brædstrup.  

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

  Fra 15/9 2016: Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup. 

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Anders Kyst (2), Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anderskyst@gmail.com 

Mathias Aaen Thuesen (1), Jerichausgade 20, st., 8000 Aarhus C. Tlf 31 31 62 42.  

  E-mail: mathias@aaen.info 

Kathrine Holm (1), Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf 28 57 59 18. 

  E-mail: kathrineholm@me.com 

Suppleant: Peter Fredsby. 

Forretningsfører: Peter Lautrup, Roald Amundsensvej 25, 8200 Aarhus N, Tlf 86 16 05 86. 

  Mobiltlf 20 13 01 11. E-mail: pl@laros.dk 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.ff. 

 

Øgadehuset i Aarhus 

Hjarnøgade 5, 8000 Aarhus C. 

Bestyrelse: 

Formand: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86. 

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. Mobiltlf 31 24 81 54. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Mathias Aaen Thuesen, Jerichausgade 20, st., 8000 Aarhus C. Tlf 31 31 62 42.  

  E-mail: mathias@aaen.info 

 

Betaniahjemmet på Frederiksberg 

Kong Georgs Vej 3, 2000 Frederiksberg. Tlf 38 86 78 04. Fax 38 86 78 42. 

  www.betaniahjemmet.dk  

Forstander:  

Bestyrelse: 

Formand: Anders Kyst, Egevænget 17, 2800 Lyngby. Tlf 45 93 70 43.  

  E-mail: anderskyst@gmail.com 

Finn Uth, c/o Peter Lynggaard Uth, Præstevænget 1, Nim, 8470 Brædstrup.  

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

  Fra 15/9 2016: Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup. 

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

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: 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. Mobiltlf 31 24 81 54. 

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Indstillet af Metodistkirkens Landsledelse og godkendt af årskonferencen: 

Finn Uth (næstformand), c/o Peter Lynggaard Uth, Præstevænget 1, Nim, 8470 Brædstrup.  

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

  Fra 15/9 2016: Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup. 

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

 
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,  

Bestyrelse: 

Formand: Anders Thorsager Rasmussen (3), Præstebakken 51, 2830 Virum, tlf 45 85 16 86.  

 Mobiltlf 28 80 41 98. E-mail: anders.thorsager@gmail.com 

Sussi Lindberg (3), Kranvejen 35, 2. th., 5000 Odense C. Tlf 66 16 01 83.  

 Mobiltlf 30 70 01 83. E-mail: madamlindberg@gmail.com 

Majbritt Tønnesen (3), Magstræde 4, 3700 Rønne. Tlf 56 95 96 69. 

 Mobiltlf 31 33 15 83. E-mail: majbritt.tonnesen@privat.dk 

Liva Christensen (2), Sallingvej 48, 1. tv., 2730 Vanløse. Tlf 27 79 31 14. 

  E-mail: liva.sustere@gmail.com 

Frank Kronborg Christensen (1) Ledøje Bygade 21, 2765 Smørum. Tlf 35 13 63 63.  

 Mobiltlf 20 18 34 63. E-mail: fkc@gentofte.dk 

Peter Michael Nielsen (1), Amagerbro Torv 4, 2.th., 2300 København S.  

 Tlf 28 10 16 17. E-mail: pmn@fuga.nu 

 

Valgt af menigheden i København og godkendt af årskonferencen: 

Preben Christiansen, Linde Allé 52, 2. th. 2720 Vanløse. Tlf 36 77 44 25.  

 Mobiltlf 40 46 48 29. E-mail: tang.christiansen@hotmail.com 

Valgt af menigheden i Solrød og godkendt af årskonferencen: 

Jon Frydensbjerg, Solhegnet 6, 2670 Greve. Tlf  52 30 36 96. 

 E-mail: jon.frydensbjerg@gmail.com 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2015 side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.ff. 
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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, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 

Bestyrelse: 

Formand: Eivind Triel (4), Frejasvej 222, Nørlem, 7620 Lemvig. Tlf 86 61 31 50. 

  E-mail: eivind@triel.net 

Inge-Lise Kofoed Beck (4), Stentofterne 36, 7600 Struer. Tlf 97 85 17 47. 

  E-mail: jbeck@vip.cybercity.dk 

Claus Kofoed Nielsen (3), Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

 E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Helge Munk (1), Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

 E-mail: hm@munkholding.dk 

Erik Brogaard (1), Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65. 

  E-mail: erik.brogaard@live.dk 

Suppleant (1): Henrik Carlsen. 

Valgt af Holstebro Byråd: Rene Thiesen. 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 131ff.  

 

 

11. * Willeruplund, Odense  (2) 

Indstillet af pastoratskonferencen i Odense og valgt af årskonferencen:  

Anders Flinck (2), Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV. Tlf 24 29 05 54.  

  E-mail: a-flinck@webspeed.dk 

Kamilla van Hauen (2), Rikkesminde Allé 12, 5250 Odense SV. Tlf 40 84 76 65. 

  E-mail: kvanh76@gmail.com  

Morten Vestergaard-Platz (2), H. P. Simonsens Alle 113, 5250  Odense SV. Tlf 28 12 36 01.  

Charlotte Levin (1), Rosenvænget 8, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg. Tlf 50 54 66 76. 

  E-Mail: charlottelevin@gmail.com 
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Thomas Risager (1), Alexandragade 8, 5000 Odense C. Tlf/fax 63 12 04 09. 

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk  

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 2014 side 97. 

 

 

12. * Den selvejende Institution "Marielunds Ældreboliger", Vejle (1) 

Søndermarksvej 99, 7100 Vejle. 

Valgt af Metodistkirken i Vejle og godkendt af årskonferencen:  

Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 20 28 20 95. 

  E-mail: strand@nypost.dk 

Suppleant: vakant.  

Valgt af Betaniaforeningen og godkendt af årskonferencen:  

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Suppleant: vakant. 

Valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen og godkendt af årskonferencen: 

Bjarne Tønnesen, Nordkajen 16, 3600 Frederikssund. Tlf 47 38 39 36.  

  Mobiltlf 20 83 35 17. E-mail: bjarne@b-toennesen.dk  

Suppleant: vakant. 

Beboerrepræsentant: 

 
Vedtægter findes i "Metodistkirkens Årbog" 1998 side 123. 

 

 

13. * Rådet for Ordineret Tjeneste (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

Formand: Thomas Risager, Alexandragade 8, 5000 Odense C, Tlf 63 12 04 09.  

  E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Pernille Jørgensen, Emdrup Mosevej 7, 2400 København NV. Tlf 39 56 57 21. 

  Mobiltlf 51 27 01 33 . E-mail: nille.j@mail.dk 

Niels Urup Nielsen, Hornshøjparken 153, 7500 Holstebro. Tlf 97 41 38 84.  

  Mobiltlf 23 30 64 83. E-mail: nurup.n@gmail.com 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Jørgen Thaarup, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

 Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

Finn Uth, c/o Peter Lynggaard Uth, Præstevænget 1, Nim, 8470 Brædstrup.  

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

  Fra 15/9 2016: Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup. 

  Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk  

 
Udvalgets opgaver omtales i The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 § 635. 
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14. * Undersøgelsesudvalg og Udvalg for administrativ lokalisering  (Kvadrienniet) 

På forslag af biskoppen: 

Dean Andersen, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69.  

  E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk 

Ole Birch, Stokhusgade 2, 1., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. 

  Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Det tilsvarende udvalg i Norge.  

 

 

15. * Forslagskomité  (4)  

Duncan Thompson (4) (formand), Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 Mobiltlf 29 91 46 74. E-mail: duncan.thompson@metodistkirken.dk 

Erik Brogaard (3),  Borgergade 40, 9320 Hjallerup. Tlf 20 66 02 65. 

 E-mail: erik.brogaard@live.dk 

Lars Bræstrup (3), Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

 E-mail: labra1048@gmail.com 

Kathrine Holm (2), Hillerødgade 2, 4. tv., 2200 København N. Tlf 28 57 59 18.  

 E-mail: kathrineholm@me.com 

Carsten Bjerno (1), Klerkegade 25C, 1., 1308 København K. Tlf 21 37 10 02. 

 E-mail: carstenbjerno@gmail.com 

Louise Aaen (1), Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.  

 E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

Distriktsforstander Jørgen Thaarup (ex off.), Stokhusgade 2, 3., 1317 København K.  

 Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 24 23 10 98. E-mail: distrikt2@metodistkirken.dk 

Konferencelæglederen: Vakant. 

 

 

16. * Medlemmer af Centralkonferencens Råd og Biskopskomité (4) 

Ole Birch (1), Stokhusgade 2, 1., 1317 København K.  Tlf 33 12 96 06.  

  Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Maria Thaarup (1), Ole Jørgensens Gade 13 4. th., 2200 København N. Tlf. 22 80 10 02. 

  E-mail: mariaharetproblem@hotmail.com 

Suppleanter: Jørgen Thaarup (1), Bettina Pedersen (1). 

 

 

17. * Delegater til Generalkonferencen 

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

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

Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

  E-mail: sogpthaarup@gmail.com 

Suppleanter: Thomas Risager, Mark Lewis, Andreas Morsbøl, Mathias Alsted Flinck. 

 
Valgt på årskonferencen 2015. 
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18. * Delegater til Centralkonferencen 

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

  Mobiltlf 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 

Mark Lewis, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. Mobiltlf 50 54 82 93. 

  E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk 

Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

  E-mail: sogpthaarup@gmail.com 

Andreas Morsbøl, Dannebrogsgade 45, 3, 1, 9000 Aalborg. Tlf 24 44 02 08.  

  E-mail: andreas.morsboel@gmail.com 

Mathias Alsted Flinck, Lange Müllers Gade 2, 1. th. 2100 København Ø. Tlf 60 22 64 96.  

  E-mail: mflinck@ruc.dk 

Suppleanter: Finn Uth, Ole Birch, Duncan Thompson, Ove Sørensen, Sara Alsted Flinck, 

Maria Thaarup, Karen Ærenlund Brogaard, Emilie Just Nielsen. 

 
Valgt på årskonferencen 2015. 

 

 

19.  Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16b, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

 E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk 

 

 

20.  Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd  

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

21.  Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomité 

Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25.  

  E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

22.  Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

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

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

 

 

23. Medlem af Metodistkirkens europæiske komité for arbejdet med alkohol- og 

 narkotikamisbrug. 

Karen Ærenlund Brogaard, Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77.  

  E-mail: karenbrogaard@gmail.com 

 
Udvalg 19 - 23 er valgt på Centralkonferencen 2012. 
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Program 
 

Torsdag den 21. april 

15.00 Præsternes session inkl. kaffe 

18.00 Aftensmad 

19.00 Åbningsgudstjeneste med nadver 

  v/. MBUF 

 MBUFs offergave indsamles til 

  Centralmissionens familielejr 

20.30 Fælles forhandlinger 

  - præsentation af program 

  - navneopråb 

  - organisering 

21.30 Café med aftensang og sport 

 

Fredag den 22. april 

07.30 Morgenmad 

 Dagens leder: Hanne Engbjerg 

08.30 Morgensamling v. Maria Thaarup 

09.00 Forhandlinger inkl. kaffe  

  - kabinet og landsledelse 

 - statistik 

11.30 Markedsplads – påvirkningstorvet 

12.30 Frokost 

13.45 Hjørnespark v. Åbent nytårsbrev til 

  Landsledelsen 

14.30 MS Inspirationsmøde 

  MM, MB, MU musik workshop 

  med May-Britt Drews fra Åben  

  Kirke i Herning 

16.30 Markedsplads – påvirkningstorvet 

17.30 Lægårdens generalforsamling 

18.30 Aftensmad 

20.00 Aftenprogram: Mit liv som 

  flygtning. Azad Javanmiri er 

  flygtning, men bor for tiden i  

 Solrød. Hør Azads historie og få 

  indblik i livet som flygtning i 

  Danmark. 

 Leder og aftenandagt: Mai-Britt 

  Tvilling 

 

Lørdag den 23. april 

07.30 Morgenmad 

 Dagens leder: Emilie Just Nielsen 

08.30 Morgensamling v. Maria Aaskov 

09.00 Forhandlinger inkl. kaffe. 

 - ROT 

  - Missionsrådet 

  - Folkesundhed 

  - Sociale institutioner 

  - Metodisthistorie 

  - Økumeniske udvalg. 

 - General- og Centralkonferencen 

12.30 Frokost 

13.45 Biskoppens hjørne 

14.30 MBUF delegeretmøde inkl. kaffe 

17.00 Fælles forhandlinger. 

18.30 Aftensmad 

20.00 Kirke med hjerte, hoved og hænder 

  Værter: Thomas Risager og 

  Kathrine Holm 

  Aftenandagt: Dean Andersen 

 

Søndag den 24. april 

08.00 Morgenmad 

09.00 Højtidssession 

09.45 Kaffe/te. 

10.30 Afslutningsgudstjeneste 

  Prædikant: Christian Alsted 

  Gudstjenesteleder: Keld Munk 

 Offergang til kirken 

  Børnekirke v. Maria Aaskov 

12.30 Frokost 
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Dagsorden - Årskonferencen 
 
Nedenstående er Årskonferencens officielle dagsorden. Den blev ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter blev behandlet. 

 

A. Konstituering 

1. Indledning 

2. Navneopråb .............................................................................................  23 

3. Organisering af konferencens arbejde 

4. Hilsner 

5. Eventuelt 

 

 

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

1. Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) ..............................  40 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

2. Statistikken ..............................................................................................  156 

3. Rådet for Ordineret Tjeneste ...................................................................  69 

4. Metodistkirkens Verdensmission ............................................................  70 

           (Regnskab og budget skal godkendes) 

5. Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund ........................................  106 

           (Regnskab skal modtages) 

 6. Metodistkirkens Råd for Folkesundhed ..................................................  77 

           (Regnskab skal godkendes) 

7. Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek ..............................  79 

8. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg ..........................  80 

9. Centralkonferencens Råd og Biskopskomite ..........................................  83 

           (Regnskaber skal modtages) 

 

 

C. De sociale institutioner. 

 Beretninger. Regnskaber. Fremtidsplaner. Forslag. Budgetter. 

1. Betaniaforeningen i Danmark  ................................................................  93 

           (Regnskab skal modtages) 

2. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond .................................................  96 

           (Regnskab skal godkendes) 

3. Ældreboligerne Marielund  .....................................................................  97 

           (Regnskab skal modtages) 

4. Metodistkirkens Sociale Arbejde ............................................................  98 

           (Regnskab skal godkendes) 

5. Willeruplund  ..........................................................................................  103 

           (Regnskab skal godkendes) 

 

 

D. Forslag 
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E. Valg og nomineringer 

1. Forslagskomite 

2. Valg af bestyrelser og udvalg .................................................................  130 

 

 

F. Orientering 

1. Lægården ................................................................................................  122 

 

 

G. Præste-, Højtids- og Afslutningssession 

1. Præstesession 

2. Præsentationer og tak 

3. Konferencens årsrapportering .................................................................  35 

4. Hvor skal næste konference holdes? 

5. Eventuelt 

6. Afslutning 
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Fælles program for forhandlingssessioner 
 

Nedenstående er fælles program for Årskonferencen og MBUF’s Delegeretmøde for de enkelte 

forhandlingssessioner. 

ÅK = Henviser til Årskonferencens dagsorden 

DM = Henviser til MBUF’s Delegeretmødes dagsorden 

 

 

Session Torsdag den 21/4 kl. 15.00 – 18.00 

ÅK G1 Præstesession  

 

 

Session Torsdag den 21/4 kl. 20.30 – 21.30 

ÅK A1 Indledning  

    

  Konstituering  

  Gennemgang af forhandlingerne for ÅK/DM  

ÅK A2 Navneopråb 23 

ÅK A3 Organisering af årskonferencens arbejde  

ÅK A4 Hilsner  

DM 1 Navneopråb   

DM 1 Konstituering – herunder valg af: 

a) Dirigent 

b) Sekretær 

c) Stemmetæller 

d) Justeringsudvalg 

 

DM 2 Optagelse af nye grupper  

ÅK A5 Eventuelt  

 

 

Session Fredag den 22/4 kl. 09.00 – 11.30 

  Ledelsens beretning  

ÅK B1 Metodistkirkens Ledelse (Kabinet og Landsledelse) 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab Kurér-Forlaget skal godkendes af Årskonferencen) 

40 

    

  Statistik  

ÅK B2 Statistikken 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

156 
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  Valg  

ÅK E2 Konferencelægleder 

Hovedkasserer 

Statistisk sekretær 

Årskonferencens sekretær 

1. Landsledelsen 

130 

 

 

Session Fredag den 22/4 kl. 17.30 – 18.30 

  Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling 122 

 

 

Session Lørdag den 23/4 kl. 09.00 – 12.30 

  Øvrige beretninger  

ÅK B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

69 

ÅK B4 Metodistkirkens Verdensmission 

(Beretning skal godkendes af Årskonferencen) 

(Regnskab og budget skal godkendes af Årskonferencen) 

70 

    

  Valg  

ÅK E2 14. Rådet for ordineret Tjeneste 

15. Undersøgelsesudvalg  

2. Metodistkirkens Verdensmission 

130 

    

  Det sociale arbejde  

ÅK B6 Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

77 

ÅK C1 Betaniaforeningen i Danmark 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

93 

ÅK C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

96 

ÅK C3 Ældreboligerne Marielund 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen 

97 

ÅK C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

98 

ÅK C5 Willeruplund 

(Beretning skal modtages, regnskab skal godkendes af 

Årskonferencen) 

103 
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  Valg  

ÅK E2 4. Råd for Folkesundhed 

8. Betaniaforeningen i Danmark 

9. Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 

10. Metodistkirkens Sociale Arbejde 

12. Willeruplund 

13. Ældreboligerne Marielund 

130 

    

  Øvrige beretninger  

ÅK B7 Metodisthistorisk Selskab, Landsarkiv og Bibliotek 

(Beretning skal modtages af Årskonferencen) 

79 

ÅK B8 Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske Udvalg 80 

ÅK B9 Centralkonferencens Råd og Biskopskomite 

(Beretning og regnskab skal modtages af Årskonferencen) 

83 

    

  Valg  

ÅK E2 6. Metodisthistorisk Selskab m.v. 

7. Metodistkirkens repræsentation i Økumeniske udvalg 

17. Centralkonferencens Råd og Biskopkomité 

130 

ÅK E1 Årskonferencens Forslagskomite  

    

  Øvrige forslag  

ÅK D Forslag til årskonferencen  

 

 

Session Lørdag den 23/4 kl. 14.30 – 17.00 

  MBUF’s Delegeretmøde  

DM 3 Beretning og arbejdsplaner 

(Beretning skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

(Arbejdsplaner skal godkendes af MBUF’s Delegeretmøde) 

106 

DM 4 Regnskab, budget og statistik 

(Regnskab og budget samt statistik skal godkendes af MBUF’s 

Delegeretmøde) 

Fejl! 

Bogmærke 

er ikke 

defineret. 

DM 5 Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt 

diverse iligninger. 

 

DM 6 Behandling af fremsatte forslag – herunder forslag til 

fællesarrangementer og -indsamlinger. 

 

DM 7 Fremsatte lovændringsforslag  

DM 8 Valg 

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 
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e)  5 personer til spejderråd  

f)  Forslagskomite 

 

 

Session Lørdag den 23/4 kl. 17.00 – 18.30 

  Højtidssession  

    

  Andre forretninger  

ÅK G1 Orientering fra præstesessionen  

ÅK G2 Præsentationer og tak  

ÅK G3 Konferencens årsrapportering 35 

ÅK G4 Hvor skal næste konference holdes?  

DM 9   

ÅK G5 Eventuelt  

DM 10   
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Referat af årskonferencens forhandlinger 

Præstesession torsdag den 21. april 2016 kl. 15.00-17.00 

 

Præstesessionen indledtes med sangen: 

”Syng lovsang alle lande”, hvorefter Biskop 

Christian Alsted bød velkommen til års-

mødet. Biskoppen holdt betragtning over 

Ez. 3, som giver anledning til spørgsmålene 

om hvilket budskab Gud giver til det danske 

og europæiske folk i dag - hvilket billede 

har Gud af os - hvilket budskab har vi fået 

fra Gud til at bære videre og hvor godt 

efterlever vi selv budskabet? 

 

Sessionen forenedes i bøn for konferencen 

og Metodistkirken. 

 

De relevante konferencespørgsmål fra nr. 17 

til 84 blev besvaret. Herunder blev det 

meddelt, at Mai-Brit Tvilling efter eget øn-

ske ikke fortsætter sit prøvemedlemskab af 

konferencen med henblik på ordination. 

Mai-Brit Tvilling stiller sig fortsat til rå-

dighed til udnævnelse som lokalpastor.  

 

Distriktsforstanderne oplyste at præsternes 

efterårsmøde den 26. - 28. september (hele 

to dage) afholdes på Ådalens Retræte. Den 

23. - 27. januar 2017 deltager konferencens 

præster i de norske metodistpræsters vinter-

møde på Hermonn Høyfjellssenter. Spørgs-

mål om interessen for en specielt nordisk-

sproget menighedsudvekslingskonference i 

september 2017 blev rejst og drøftet.  

 

Undersøgelsen i Odense Metodistkirke om 

besøgsfrekvens til gudstjenester omtaltes. 

Det oplystes, at der afholdes konfirmandlejr 

den 13. – 15. januar 2017. Lørdag den 27. 

august 2016 skal reserveres til en ekstra-

ordinær årskonferencedag, hvis General-

konferencen 2016 giver anledning til, at 

noget skal behandles på årskonferenceplan. 

 

Sessionen afsluttedes med bøn. 

 

Finn Uth 

 

 

 

Session torsdag den 21. april 2016 kl. 20.30-21.30 

 

ÅK-A1 Indledning 

Biskop Christian Alsted: Tak til Louise 

Aaen, Duncan Thompson og Maria Aaskov 

for deres gudstjeneste. Tak til band og 

lovsangsgruppe for deres ledelse af 

musikken, samt tak til dem der har indrettet 

møderummet til et kirkerum. Når vi er 

sammen til konference i vores kirke er det i 

kristent fællesskab hvor vi vokser i tro og i 

vores fællesskab med Gud og hinanden. I 

vore diskussioner mv. vil vi derfor kunne 

høre Gud, hvis vi lytter efter. 

 

Der er delt konferencehåndbøger ud og den 

kan også findes på Metodistkirkens 

hjemmeside.  

 

Der var en kort gennemgang af programmet 

og en opfordring til at deltage i Lægårdens 

generalforsamling. 

 

ÅK-A2 Navneopråb 

Følgende var til stede: 

Årskonferencens leder: Biskop Christian 

Alsted. 

Præster: Eigil Carlsen (søndag), Poul 

Rasmussen (fra lørdag middag), Knut 

Bjarne Jørgensen, Finn Uth, Jørgen 

Thaarup, Keld Munk, Claus Kofoed 

Nielsen, Mark Lewis, Ove Sørensen, Ole 
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Birch, Thomas Risager, Anne Thompson, 

Duncan Thompson, Dean Andersen, 

Christina Kjær Preisler, Louise Aaen, Mai-

Brit Tvilling.  

Menighedernes repræsentanter: Esbjerg: 

Gurli Brinch Andersen. Frederikshavn: 

Bjørn Thomsen, Bushra Youhanna. 

Holstebro: Inge-Lise Kofoed Beck. 

København: Karna Bræstrup, Rebekka 

Steinvig, Maria Thaarup. København, 

International menighed: Teddy Badu (fra 

fredag formiddag). Odense: Lars Bræstrup, 

Shanti Digebjerg, Jette Flinck. Rønne: 

Bettina Pedersen. Solrød: Jonatan Steinvig. 

Strandby: Helle Thaarup Christiansen, 

Henning Thaarup, Susanne Thaarup. Vejle: 

Anders Strand Pedersen, Birgitte Strand 

Schultz. Aarhus: Helene Flinck Hansen, 

Kathrine Holm. 

Missionssekretær: Mark Lewis. 

MBUF-formand: Emilie Just Nielsen. 

Medlemmer uden stemmeret: 

Landsledelsen: Karen Ærenlund Brogaard, 

Hanne Urup Engbjerg, Bettina Pedersen, 

Jan Thaarup, Mogens Flinck Hansen. 

MB (Metodistkirkens Børnearbejde)-

landsleder: Christina Bjørn Thomsen. 

MS (Metodistkirkens Spejdere)-landsleder: 

Signe Just Petersen. 

MU (Metodistkirkens Ungdomsarbejde)-

landsleder: Duncan Thompson. 

MM (Metodistkirkens Musikarbejde)-

landsleder: Brit Bjerno. 

Betaniaforeningens formand: Ove 

Sørensen. 

Metodistkirkens Sociale Arbejde: Finn Uth. 

 

Ikke til stede: 

Præster: Ulf Rosenqvist, Tord Ireblad, 

Charlotte Thaarup, Ejler Busch Andersen, 

Benedicte Marqversen Owens, Joshua 

Kyeremeh. 

ÅK-A3 Organisering af årskonferencens 

arbejde  

Hjælpesekretær: Karen Ærenlund Brogaard.  

Stemmetællere: Annette Bruun Birch, 

Carsten Bjerno, Charlotte Strand Enemark, 

Alice Morsbøl.  

Justeringspersoner: Hanne Urup Engbjerg, 

Bettina Pedersen, Mark Lewis. 

 

ÅK-A4 Hilsner 

Hilsen fra Tord Ireblad, som ikke kommer i 

år. Han beder om, at vi beder for Ulf 

Rosenqvist, som er på sygehuset. 

Hilsen fra Charlotte Thaarup fra den 

svenske Equmeniakirke.  

Hilsen fra Joshua Kyeremeh. 

 

Knut Bjarne Jørgensen: Ønske om at der 

sendes hilsen til præsteenkerne. Dette 

støttedes. 

 

Christian Alsted: Flere af de pensionerede 

præster kommer i løbet af konferencen. 

Foreslog, at der sendes hilsen til de 

pensionerede præster, der ikke kommer. 

Dette støttedes. 

 

Hilsen fra distriktsforstander Irene Kraft fra 

Tyskland, som desværre måtte melde afbud 

til konferencen. Hun ønsker os en god 

konference.  

 

Mogens Flinck Hansen: Forslag om at der 

sendes hilsen til de andre konferencer i 

vores centralkonference. Dette var støttet. 

 

ÅK-A5 Eventuelt 

- 
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Session fredag den 22. april 2016 kl. 9.00-11.30 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Hanne Engbjerg bød velkommen. Lands-

ledelsens beretning vil bære præg af 

arbejdet med visionen ”Kirke med hjerte, 

hoved og hænder”. 

 

Gennemgang af vision og strategiplan ved 

Jørgen Thaarup: Der er arbejdet med dette 

de seneste par år på vores Landsmøder. 

Visionen skulle gerne være til stor gavn for 

os i fremtiden. Visionen skal vedtages i år.  

Forhåbentlig har årskonferencen hørt det, 

der bliver sagt, før.  

Vi har en relationstro. Det handler om 

relationen til Gud, til hinanden og til verden. 

Der er allerede gang i ting rundt omkring: 

På Bornholm har de månedlige bibelmøder, 

i Strandby har man startet en myretue i 

asylcenteret i Frederikshavn, der er folk der 

faster, folk der bliver medlemmer og 

lægprædikanter. Der er trænings-/løbe-

smågruppe i København, hvor man træ-

ner/løber og snakker samtidig.  

 

I 2015 fejrede metodistkirken 150 år som 

anerkendt kirkesamfund i Danmark. Dette 

blev bl.a. fejret i Jerusalemskirken. 

 

Jørgen Thaarup og Ove Sørensen: Meto-

distkirken i Europa er med i Conference of 

protestant churches in Europe. Det er et 

fællesskab mellem de store protestan-

tiske/reformerte kirker.  

I Danmark har vi ønsket at føre samtaler 

med Folkekirken, for at udtale anerkendelse 

af hinanden. Der foreligger nu en aftale som 

skal accepteres at begge kirker.  

Det har været en stor oplevelse at diskutere 

teologi med repræsentanter fra Folkekirken. 

Der har været en god og næstekærlig kristen 

ånd. Der har været respekt og åbenhed for at 

lære af den anden kirke. Der er lavet oplæg 

fra hver kirke indenfor forskellige temaer. 

Disse er så blevet skrevet sammen i en 

fælles tekst der hedder ”En tro, et håb, en 

nåde”. Denne kan findes på 

www.metodistkirken.dk.  

Christian Alsted: Der er planlagt 2 

gudstjenestefejringer til at markere at 

aftalen foreligger, forudsat at den bliver 

vedtaget senere på henholdsvis Metodist-

kirkens Årskonference og i Folkekirkens 

Mellemkirkelige Råd.  

Carsten Bjerno: Hvorfor er det Folkekirken 

man har valgt at starte med at lave samtaler 

med? Er der et storebror/lillebror forhold til 

Folkekirken? Det har gjort ondt, når en af 

vore præster er gået til Folkekirken. 

Hvornår ser man mon, at vi har et opslag om 

at vi søger en præst? Der bliver på 

Københavns Universitet kun undervist ift. 

Folkekirken.  

Christian Alsted: Gode spørgsmål. Disse må 

meget gerne tages med til påvirkningstorvet. 

Det er godt at det ikke kun er præster der er 

interesserede i dette spørgsmål. 

 

Hanne Engbjerg: I år er der Danske 

Kirkedage i København. Jerusalemskirken 

deltager også. 

 

Hanne Engbjerg: I 2017 fejres refor-

mationsåret. Og i år skal der derfor for-

beredes en fejring af dette. 

 

Hanne Engbjerg: I 2015 startede en proces 

omkring omlægning af Kurérforlaget. Dette 

blev fremskyndet ved Alf Hansens død i 

sommers. Det var godt, at vi nåede at få sagt 

tak til ham på sidste Landsmøde. Tak til 

Mogens Flinck Hansen, som har haft et stort 

arbejde med Kurérforlaget de seneste år og 

særligt den seneste tid. 

 

Keld Munk: Regnskab er revideret. Der er 

lavet en forretningsorden, som betyder at 

kassereren ikke kan udbetale til sig selv. 

Dette gør Landsledelsens næstformand. 
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Gennemgang af regnskabet. Det høje tal 

under Evangelisation i 2015 skyldes School 

of Congregational Development. 

Budget er støttet af Landsledelsen.  

Der er mulighed for spørgsmål på på-

virkningstorvet. 

 

Hanne Engbjerg: Tak for opmærksomheden 

på, at vi har brug for at yde mere, hvis vi 

gerne vil flere ting.  

 

Ole Birch:  Jerusalemskirken spiller ikke en 

stor rolle i Danske Kirkedage, det foregår 

mest ude i gaderne og ikke i kirken. 

 

Susanne Thaarup: Der er brug for at vi får 

svar på vores spørgsmål inden vi kan 

modtage beretningen.  

 

Christian Alsted: Strategiplan, økonomi og 

aftale med Folkekirken behandles separat. 

Derfor kan resten godt modtages. 

 

Beretning (ekskl. vision og strategiplan, 

økonomi samt aftale med Folkekirken) blev 

modtaget. 

 

Forslag 1 om forhøjelse af præsternes løn 

blev godkendt 

Forslag 2 om kontingent til Landskirken 

blev godkendt 

Forslag 3 om fælles kollekter for 

Metodistkirken i Danmark blev godkendt 

 

Christian Alsted: Betaniaforeningen har 

gjort en stor indsats ift. løn til Lettiske 

præster. Præstelønningerne er derfor blevet 

øget med €100. Tak til Betaniaforeningen 

for deres initiativ. 

 

Ole Dommer: Hjertelig velkommen til 

Lægården. Hvis der er spørgsmål, ris, ros 

eller mangler må man endelig sige til. Der 

er drikkedunke til fri afbenyttelse på et bord 

ved indgang til mødehallen. 

Christian Alsted: Tak til Lægården for at vi 

må være her og bruge skolen. 

ÅK-B2 Statistik for Metodistkirken i 

Danmark 

Bjørn Thomsen fremlagde årets statistik. 

Der er kommet ny statistik på 

www.metodistkirken.dk idet der er kommet 

rettelser. Den endelige statistik vil fremgå af 

årbogen.  

Gudstjenestedeltagelse er faldet. Små-

gruppedeltagelse er steget.  

Kirkeledere fra menighederne bedes se 

statistikken igennem for at sikre at det er 

retvisende. 

Christian Alsted: Fejl i statistikken bedes 

gives til Bjørn Thomsen. 

Maria Thaarup: Det er bekymrende, at vi 

falder. Vi har det bedste at byde på, men har 

ikke svaret på hvordan vi får tallene op igen. 

Kathrine Holm: Ikke så bekymret over at 

gudstjenestedeltagelsen falder og små-

grupperne øges. Det siger lidt om at vi er 

kristne i løbet af ugen og ikke kun om 

søndagen. 

Anders Strand Pedersen: For år tilbage blev 

en del medlemmer slettet, hvilket også 

påvirker tallene. 

Mark Lewis: Sandheden er ikke altid hvad 

det ser ud til at være. I Strandby er 5 

udmeldt og det fejrede vi. De er blevet 

medlemmer af årskonferencen eller gået til 

Folkekirken.  

Ole Birch: Aldersfordelingen så ikke 

skræmmende ud, men hvorfor er det delt op 

i lige præcis de forskellige aldersperioder? 

Bjørn Thomsen: God pointe Ole Birch. Det 

handler bl.a. om hvor mange vi har under 18 

år og 25 år, idet vi efterspørger dette i 

kirken.  Det er første år vi laver alders-

statistik. 

Emilie Just Nielsen: Angående de 105 børn 

og unge, som ikke er i MBUF, har vi lavet 

skrivelse om, hvordan man kan få folk ind i 

MBUF. 

 

Christian Alsted: Målet om 150 optagne 

medlemmer i visionen handler om at lægge 

op til at der optages ca. 40 medlemmer 

årligt. Det kræver fokus i den lokale 
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menighed. Det er et tal vi kan påvirke. Vi 

kan ikke påvirke hvor mange der dør.  

Angående gudstjenestedeltagelse er det i 4-5 

menigheder at deltagelsen falder. Det er 

mellem 15-20% fald over 2 år. Hvilke 

årsager ser I i menighederne og hvad gør I 

for at imødekomme det? 

Mai-Brit Tvilling: Fantastisk at der kommer 

flere i smågrupper. Dette ses bl.a. en del 

blandt de unge. Selvom der er elementer af 

gudstjeneste ved smågruppe/kor mv. har vi 

brug for at komme til fælles gudstjenester 

og møde folk, som ikke er ligesom os selv.  

Der skal være mange generationer til 

gudstjenester og vi skal lytte til Gud der. Vi 

har brug for at komme til både smågrupper 

og gudstjenester. Der er behov for at tale om 

gudstjeneste i smågrupperne. 

Lene Nørrelykke: De mange gospelkor, der 

er i vores kirke kunne godt komme på 

statistikken, for det er kirke for en del 

mennesker. Vi har gudstjeneste under 

korøvelsen. Der er mange potentielle 

medlemmer i vore kor. 

Ole Birch: I præstesessionen drøftedes disse 

ting også. Der mangler viden og fakta på 

dette område. I Odense er der lavet 

undersøgelse. Hvordan blev dette gjort og 

kunne det gøres andre steder? 

Louise Aaen: I Strandby er vi anderledes 

end andre steder. Der er høj gudstjeneste-

deltagelse, med forskellige slags guds-

tjenester også i løbet af ugen f.eks. 

familiegudstjenester. Dette gør, at der ikke 

er så mange smågrupper. 

Morten Poulsen: Synger i gospelkor i 

Metodistkirkerne i Aarhus og Odense. 

Kunne man ikke møde de mennesker der 

kommer i korene. f.eks. via præster eller 

menige medlemmer? Der er brug for et 

personligt møde. 

Poul Brendes: I Jerusalemskirken er der 

Børnekirke om torsdagen med fælles-

spisning en gang om måneden. Der kommer 

mange mennesker, men ikke så mange 

medlemmer fra kirken. 

Thomas Risager: Det er et medlem fra 

Odense der har lavet undersøgelsen. 37 % af 

dem, der har svaret har været til guds-

tjeneste 2-6 gange om året. For en del har 

det ikke en værdi at man kommer om 

søndagen. Folk efterspørger diskussion og 

dialog. Der skal ikke kun lyttes. 

Dean Andersen: Vigtig tanke at holde fast i 

målet med de forskellige tilbud. Vi er nødt 

til at holde fast i at vi skal føre Gud og 

mennesker sammen ved hjælp af f.eks. 

værktøjet Gudstjeneste. 

Christina Preisler: Der er en undersøgelse 

på vej ang. smågrupper.  

Mark Lewis: I Strandby er der gennemført 

menighedsanalyse. Den svaghed der er, er 

hengiven åndelighed/spiritualitet. Folk 

søger steder, hvor de kan høre om meningen 

med livet og hvor de kan vokse med Gud og 

lære hvordan man gør dette i hverdagen. 

Åndelighed er en meget bred ting.  

 

Statistikken blev modtaget. 

 

 

 

 

Session fredag den 22. april 2016 kl. 17.30-18.30 

 

ÅK-F1 Lægården 

Orientering om Lægården blev givet ved 

deltagelse i Lægårdens generalforsamling. 

Se referat fra denne. 
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Session lørdag den 23. april 2016 kl. 9.00-12.30 

 

ÅK-B1 Metodistkirkens ledelse (Kabinet og 

Landsledelse) 

Tilbagemeldinger fra Påvirkningstorvet. 

 

Strategiplan: 

Christina Preisler: Det er vigtigt at vi møder 

mennesker i kirken og at der er rum til at 

tale om tro. Vi skal bruge hverdagssprog. Vi 

skal arbejde med vores værdier. Vigtigt at vi 

er synlige for vores medlemmer – hvem er 

hvem med billeder og kontaktinfo. En 

hverdagsnær kirke. 

Mai-Brit Tvilling: Målsætning var 

overskuelig, så det er let at se hvordan man 

kan tage del i visionen. Vedrørende ledelse, 

så kom der mange gode tilkendegivelser og 

forslag. Det er tiltrængt med lederpleje. 

Have modulopbygget forløb suppleret med 

inspirationsmøder, f.eks. for kasserer eller 

pastoralkomiteer. Vigtigt med eksterne 

undervisere. Opgaver i kirken kan også 

bruges i erhvervslivet. Vigtigt at de unge 

bliver motiveret. Måske kombination af at 

mødes og af at have e-learning.  

Christina Preisler: Opmærksomhed på at 

verden forandrer sig. 

Mai-Brit Tvilling: Glad for at der er 

opmærksomhed på Global sundhed f.eks. i 

forbindelse med sociale medier. 

 

Visions- og strategiplan er vedtaget. 

 

Aftale med Folkekirken: 

Jørgen Thaarup: Der var en del besøg, og en 

del spørgsmål. 

Er det teologi eller måden at være kirke på, 

der vejer tungest, når man påbegynder at 

lave aftaler med andre kirker?  

De forskelle der er f.eks. ift. dåb er stadig de 

samme. De temaer, der er taget op, er 

centrale i vores teologi både for Folkekirken 

og Metodistkirken. 

Kritik af at dokumentet er fremlagt med så 

kort varsel. De lokale kirker har ikke haft 

mulighed for at gennemgå aftalen. Derfor 

var der kommet et forslag om, at behandling 

af aftalen udsættes til næste Landsmøde. 

Besøgende på standen var delte, andre 

syntes at man kunne behandle aftalen på 

dette Landsmøde, idet der ikke er store 

konsekvenser ved at godtage aftalen. 

Metodistkirken er økumenisk og bør være 

parat til at tage imod sådan en aftale. Det er 

et vigtigt signal, at vi med aftalen stadfæster 

det økumeniske liv vi har i kirken.  

Der var fra Landsledelsen ikke lagt op til at 

aftalen skulle diskuteres i de lokale 

menigheder, men at det skulle behandles på 

Årskonferencen, hvor der er repræsentanter 

fra alle menigheder. Det er en aftale mellem 

Ledelsen i Metodistkirken (Årskonferencen) 

og ledelsen i Folkekirken. 

Christian Alsted: Lignende aftaler i andre 

nordiske lande har været indgået i Sverige, 

Norge og Finland. Aftalen i Sverige er 

opløst da Equmeniakirken blev grundlagt. I 

alle tilfælde har man sendt repræsentanter 

gensidigt til møder, ordination mv. I Norge 

har der lokalt været samarbejdsprojekter, og 

præster har vikarieret for hinanden imellem 

kirkesamfund. Præster har også været ansat 

i hinandens kirker eller begge kirkesamfund 

på en gang. Aftalen kan ses som et godt og 

tæt venskab. Vi er forskellige, men har et 

fællesskab.  

Jørgen Thaarup: Ved Christian Alsteds 

indsættelse til biskop, kom der gejstlige fra 

Norge og Sverige, mens der fra Danmark 

ikke kom nogen pga. at vi ikke har en aftale. 

Der er svage relationer kirkerne imellem i 

Danmark, og det kan aftalen gøre noget ved.  

Christian Alsted: Aftalen er kun bindende så 

længe at den er relevant. Den kan opsiges. 

Ole Birch: Forstod godt ønsket om tid til at 

fordybe sig i materialet, men ville også være 

ærgerlig over ikke at kunne holde det 

momentum der er pt. Opfordrede derfor til 

at aftalen vedtages i år. Repræsentanterne 

fra Metodistkirken har brugt 4 år på at lave 

en god aftale. 
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Christina Preisler: Forslaget om en 

udsættelse af behandlingen, skal ikke forstås 

som at jeg er imod aftalen. Jeg syntes blot, 

at et så stort teologisk arbejde kun kommer 

ud til Årskonferencen og ikke lokalt, er 

forkert. 

Anne Thompson: Vigtigt at det gøres 

ordentligt, men det sender et uheldigt signal, 

at vi siger vent, når vi har haft 

repræsentanter der har gjort et stort stykke 

arbejde. Men det er vigtigt at det tages op i 

de lokale menigheder.  Kunne vi invitere 

repræsentanterne ud i kirkerne for at 

fortælle om aftalen? 

Jørgen Thaarup: Var enig med Christina 

Preisler, at det er et vigtigt anliggende. 

Denne type aftale har været under 

forberedelse af de to kirkers ledelser og 

aftalen vil ikke, hvis den ikke bliver 

godkendt, blive taget op igen inden for den 

nærmeste årrække. 

Mogens Flinck Hansen: Har som lægperson 

fuld tillid til de metodistpræster, der har 

udarbejdet aftalen. Det vil være et uheldigt 

signal at sige, at vi ikke er klar til at ”lege” 

sammen med Folkekirken. 

Christina Preisler: Trak sit forslag. 

Bekymringen var hørt. 

 

Forslag om at vedtagelsen af aftalen bliver 

udskudt et år er hermed trukket. 

 

Metodistkirkens tilslutning til Aftalen 

mellem Folkekirken og Metodistkirken blev 

herefter enstemmigt vedtaget. 

 

Regnskab og budget: 

Keld Munk: Der er sammenhold i forhold til 

de udfordringer som vi har.  

Konkret spørgsmål til budgettet udgifter. 

Der er budgetteret med en del udgifter til 

udvalgsmøder og rejser pga. central- og 

generalkonferencerne.  

I Aarhus har man sendt et brev ud til 

medlemmer om man ønskede samme 

aktivitetsniveau, og det gav flere bidrag for 

at øge aktiviteterne.  

I Odense er Mobile Pay og Swipp årsag til 

at kollekt er steget med 40 %.  

Angående uddannelser og kurser blev der 

spurgt, om der var en plan for uddannelse af 

præster og ledere.  

Dette spørgsmål er givet videre til ROT 

(Rådet for Ordineret Tjeneste). 

 

Regnskabet blev godkendt. 

Budgettet for 2016 blev godkendt. 

Plan for 2017 var givet til orientering og 

dette blev modtaget. 

Regnskab for Kurerforlaget blev godkendt. 

 

ÅK-E2 Valg af bestyrelser og udvalg 

Konferencelægleder: Vakant 

Hovedkasserer: Keld Munk 

Statistisk sekretær: Lars Bræstrup 

Årskonferencens sekretær: Christina 

Preisler 

 

Tak til Mogens Flinck Hansen for 20 år som 

Årskonferencesekretær. Tak til Emilie Just 

Nielsen for 8 år som Årskonference-

sekretær. 

 

Landsledelse: Karen Ærenlund Brogaard, 

Mogens Flinck Hansen, Ove Sørensen. 

Suppleanter: Lars Bræstrup, Dean 

Andersen.  

Intern Revision: Jens Kamp Hansen og 

Carsten Thomsen. 

 

ÅK-B3 Rådet for Ordineret Tjeneste 

Thomas Risager: Ønske om at præster får 

mere ledelsesuddannelse.  

Thomas oplevede selv at flere mennesker 

tog fat i ham og sagde, at han skulle være 

præst. Opfordring til at folk, der går med 

tanker om kald, taler med en præst om det.  

Maria Thaarup: Vi skal blive bedre til at 

tale om diakoner, som også er en fed 

lederuddannelse.  

Kathrine Holm: Der har været kandidater, 

som vi ikke har i kirken længere. Vi skal 

snakke om at ansætte på andre vilkår. 

Vores præster kan ikke alt.  
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Christian Alsted: Vi har en vigtig udfor-

dring ift. Økonomi, når det kommer til 

ansættelser. Dette skal der tales om ude i 

menighederne. Der tales en del om det i 

Kabinettet, men det skal også ud lokalt. 

 

Beretningen blev modtaget.  

 

Der blev foretaget en indsamling til 

præsteuddannelse. 

 

ÅK-B4 Metodistkirkens Verdensmission 

Der blev vist en kort video med indslag fra 

flere af de personer, der har været i Congo, 

Honduras og Letland. 

 

Mark Lewis: Der var mange samtaler, som 

gik i mange forskellige retninger. Kunne 

høre at deltagerne synes at mission er vigtig. 

Især arbejdet i Congo og Letland gav mange 

spørgsmål og samtaler. Der er ønske om 

større klarhed over hvad Missionsrådet gør 

de forskellige steder, og hvilke ting/kræfter 

der mangler. De lokale menigheder spørger 

også til projekter som de kan oprette eller 

arbejde med, f.eks. som Solrød har gjort ift. 

Honduras. Missionsrådet vil gerne hjælpe 

og støtte projekter lokalt. 

Tak for de samtaler vi har haft. 

 

Beretningen blev modtaget. 

 

Forslag 1: Kollekter er godkendt 

Forslag 2: Præcisering af valgprocedure er 

godkendt og træder i kraft med umiddelbar 

virkning. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-E2 Valg af bestyrelser og udvalg 

Rådet for ordineret tjeneste: 

Præster: Thomas Risager, Ove Sørensen, 

Finn Uth. 

Lægfolk: Pernille Jørgensen, Niels Urup 

Nielsen. 

Undersøgelsesudvalg: Dean Andersen, Ole 

Birch.  

Missionssekretær: Mark Lewis. 

Missionsrådet: Jeanette Holm. 

Suppleant: Kathrine Tvilling er fortsat 

suppleant, men er på valg i 2017. 

 

ÅK-B6 Metodistkirkens Råd for 

Folkesundhed 

Ove Sørensen: Forslag om at Rådet for 

Folkesundheds arbejde overgår til Lands-

ledelsen.  

Forslaget blev vedtaget. 

Beretningen blev modtaget. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-C1 Betaniaforeningen i Danmark 

Ove Sørensen: Takkede for samtalerne ved 

Betaniaforeningens stand. Udfordret på om 

vi ikke kan have ægtepar boende selvom det 

kun er den ene part der er svækket. Dette 

tages med tilbage til bestyrelsen.  

Ole Birch: Betaniaforeningen har støttet 

uddannelse som jeg er ved at tage. Tak for 

det. 

Carsten Bjerno: Der er udgivet en kogebog 

og der er lavet udviklingsmateriale til 

SOSU-skoler. 

Louise Aaen: Tak til Betaniaforeningen som 

har støtte lederkursus i psykisk førstehjælp. 

Ove Sørensen: Der er kommet ny fonds-

lovgivning, som skærper reglerne for valg i 

bestyrelser.  

Beretningen blev modtaget. 

Foreningens regnskab blev godkendt. 

Regnskabet for Betaniahjemmet på 

Frederiksberg blev godkendt. 

 

ÅK-C2 Sonja og Albert Henry Sandvangs 

Fond 

Der var ikke fremlagt en beretning. 

Regnskab blev godkendt. 

  

 

ÅK-C3 Ældreboligerne Marielund     

Ældreboligerne er under salg. Regner med 

overdragelse pr. 1. juni 2016.  

Beretningen blev modtaget. 

Regnskabet blev modtaget. 
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ÅK-C4 Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Finn Uth: Tak til dem der har støttet i årets 

løb.  

Beretning blev modtaget. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

ÅK-C5 Willeruplund 

Beretning blev modtaget. 

Regnskab blev godkendt. 

 

ÅK-E2 Valg af bestyrelser og udvalg 

Betaniaforeningen: Mathias Aaen Thuesen 

(Aarhus), Kathrine Holm  (Frederiksberg). 

Suppleant til Betaniaforeningen: Peter 

Fredsby (Frederiksberg). 

Sandvangs Fond: Anders Kyst (indstillet af 

bestyrelsen for Betaniahjemmet, 

Frederiksberg og godkendt af 

årskonferencen), Ove Sørensen (indstillet af 

Betaniaforeningen i Danmark og godkendt 

af årskonferencen), Finn Uth (indstillet af 

Metodistkirkens Landsledelse og godkendt 

af årskonferencen). 

Metodistkirkens Sociale Arbejde, 

Centralmissionen: Frank Kronborg 

Christensen, Michael Nielsen. 

Willeruplund, Odense (nomineret af Odense 

Menighed og valgt af årskonferencen): 

Charlotte Levin, Thomas Risager. 

Marielunds ældreboliger: Bjarne Tønnesen 

(valgt af Metodistkirkens Sociale Arbejde 

og godkendt af årskonferencen), Anders 

Strand (valgt af Vejle Menighed og 

godkendt af årskonferencen), Ove Sørensen 

(valgt af Betaniaforeningen i Danmark og 

godkendt af årskonferencen). 

Suppleanter: vakant. 

 

ÅK-B7 Metodisthistorisk selskab, 

landsarkiv og bibliotek   

Ole Birch: Udvalget er meget synlige på 

Internettet via blog og Facebook.  

Dorte Bhutho: Kort hilsen til udvalget. 

Tak for den aktivitet.  

Beretningen blev modtaget. 

 

ÅK-B8 Metodistkirkens repræsentation i 

Økumenisk Udvalg 

Danske Kirkers Råd:  

Jørgen Thaarup: Danske Kirkedage i Kristi 

Himmelfartsdagene i København. Det bliver 

anderledes i år, så velkommen til.  

Beretningen blev modtaget. 

 

Evangelisk Alliance:  

Mark Lewis: Bruges til samtaler som særligt 

har missional karakter. Der diskuteres en del 

forskellige ting.  

Beretningen blev modtaget. 

 

Bibelselskabet: Mogens Flinck Hansen 

oplæste beretningen modtaget fra Niels 

Urup Nielsen.  

Keld Munk: Metodistkirken har givet kr 

5000,- til Bibelselskabet. 

Beretningen blev modtaget. 

 

ÅK-B9 Centralkonferencens Råd og 

Biskopkomite 

Ole Birch og Rebekka Steinvig: General-

konferencen starter 10. maj og man kan 

følge med via nettet. Centralkonferencen er 

i efteråret. 

Der er indstillet til at Centralkonferencen 

genvælger Christian Alsted til Biskop. 

Bog om metodistisk identitet udkom sidste 

efterår og bogen er nu udsolgt. Der kommer 

om en bog om diakoni til efteråret.  

Christian Alsted: Der vil ske en ændring på 

biskopskontoret i København, idet Lilli Uth 

går på pension. Kirsten Hastrup er i stedet 

blevet ansat og er i gang med oplæring. 

Kirsten Hastrup er en del af Jerusalems-

kirken og har været det i ca. 10 år. Er 

kommet ind gennem sønnernes engagement 

i spejderarbejdet. Kirsten sidder med i 

ledergruppen i Jerusalemskirken og er lærer 

og har ledt et rejsebureau. Hun taler både 

engelsk og fransk og har rigtig gode 

forudsætninger for at indgå i arbejdet som 

biskopssekretær. 

Rapporten blev modtaget. 
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Regnskab fremlagdes af Ole Birch. Pga. 

kurs mellem den danske og norske krone er 

der et lille underskud. 

Regnskaberne blev modtaget. 

 

Jan Thaarup: Tak til Christian Alsted for 

hans ledelse som Biskop, særligt i arbejdet 

med visionen. Tak for samarbejdet med 

landsledelsen.  

Landsledelsen stillede forslag om at 

årskonferencen nominerer Christian Alsted 

til Biskop.  

Dette blev vedtaget. 

 

Christian Alsted: Tak for tilliden. Det er et 

privilegium at få lov at tjene i den danske 

årskonference. 

 

Generalkonferencen:  

Jørgen Thaarup: Samler United Methodist 

Church. Der samles rapporter fra mange 

arbejdsområder i hele verden. De domine-

rende temaer bliver: Kirkens struk-

tur/forholdet mellem hvordan kirken er 

lokalt/regionalt og på verdensplan. Skal vi 

have en fælles kirkeorden eller skal vi have 

regionale kirkeordninger? Dette kan få 

konsekvenser for vores måde at være kirke 

på. Et andet emne handler om økonomi. 

Temaet human sexuality om kirkens hold-

ning til homoseksualitet og andre former for 

relationer mellem mennesker er stadig noget 

der tales om. Der er steder i verden hvor 

man ikke taler om dette emne, og spørgs-

målet er om kirken kan finde nye veje i de 

bestemmelser der allerede er.  

Der vil være formidling igennem div. 

sociale medier.  

Maria Thaarup: Det er fantastisk at ”den 

lille mus” kan sende kompetente delegater 

og en dygtig biskop. Det giver en enorm ro 

at have Christian Alsted ved roret. Vi er 

stolte over at have en sådan biskop. 

Ole Birch: Christian Alsted prædiker den 

12. maj.  

Ang. struktur på global plan, bliver der ikke 

vedtaget noget denne gang. 

Emilie Just Nielsen: Idet hverken Jørgen 

Thaarup eller Susanne Thaarup er på 

Facebook, kan man følge Charlotte Thaarup 

og Audun Westad på Facebook. 

Mogens Flinck Hansen: Som årskon-

ferencens sekretær har man ansvaret for, at 

de rigtige personer får adgangskort til 

generalkonferencen. De blev udleveret til 

Jørgen Thaarup og Susanne Thaarup, som 

blev valgt sidste år. 

Keld Munk: Da vi i år afholdte års-

konferencen før Generalkonferencen kan 

der blive behov for at samles efter 

Generalkonferencen. Den 27. august er 

reserveret til dette, og der vil ske en 

annoncering af dette umiddelbart efter 

landsledelsesmødet den 1. juni. 

 

ÅK-E2 Valg af bestyrelser og udvalg 

DKR & Økumenisk Forum: Jørgen Thaarup. 

Evangelisk Alliance: Mark Lewis. 

Dansk Missionsråd: Mark Lewis. 

Centralkonferencens Råd og Biskopskomité: 

Ole Birch, Maria Thaarup 

Centralkonferencens Råd og Biskopskomité, 

suppleanter: Jørgen Thaarup, Bettina 

Pedersen. 

 

ÅK-E1 Årskonferencens forslagskomite 

Carsten Bjerno, Louise Aaen.  

 

ÅK-D Forslag til årskonferencen  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

ÅK-G1 Orientering fra Præstesessionen 

Finn Uth oplæste referatet fra præste-

sessionen. 

 

ÅK-G3 Konferencens årsrapportering 

Se andet sted i årbogen. 

ÅK-G5 Eventuelt 

Mathias Aaen: Tak til forslagskomitéen for 

deres arbejde. Det er et vigtigt arbejde. Det 

er dem der skal finde folk der skal styre 

vores kirke i den rigtige retning.  

Kathrine Holm: Der er en del arbejde i 

komitéen. Det er svært at finde folk, pga. 
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mange specialiserede udvalg. Det ville være 

godt med en formand, der er nomineret til at 

stå for det ansvar.  

Louise Aaen: Det kunne være spændende at 

arbejde med tanken om at have forslags-

komitéerne fra Årskonferencen og Dele-

geretmødet sammen. 

Jørgen Thaarup: Ser frem til at der næste år 

er nye tanker ift. forslagskomitéen. Det kan, 

pga demokratiet, blive svært at nominere en 

formand. Der er ikke et problem i at 

forslagskomitéerne mødes. Der kunne væl-

ges en sekretær i forslagskomitéen, og 

måske skulle man præcisere at forslags-

komitéen er kirkens HR afdeling. 

Dorte Bhutho: Forskel på om man mødes 

eller kun taler i telefon. 

Duncan Thompson: Lars Bræstrup har 

fungeret som sekretær i forslagskomitéen og 

har gjort et stort stykke arbejde. 

Per Hougaard: Det er en styrke at have 

kampvalg. 

 

Knut Bjarne Jørgensen: Jf. dagens andagt 

fra The Upper Room er der forbøn for 

skolerne i dag, herunder også Lægården. 

 

 

 

Session lørdag den 23. april 2016 kl. 14.30-18.00 

ÅK-B5 Metodistkirkens Børne- og Ung-

domsforbund 

Behandling af MBUF skete ved deltagelse i 

MBUF’s delegeretmøde.  

Se referat fra dette. 

 

 

 

Session lørdag den 23. april 2016 kl. 18.00-18.30 

 

ÅK-G5 Eventuelt 

Keld Munk: Hvor mange var med til School 

of Congregational Development i Tallinn i 

september 2015? Næste menigheds-

udviklingsskole bliver i 2019, og måske 

kommer der en menighedsudviklingsskole 

for Danmark og Norge i 2017. Keld Munk 

spurgte om man kunne tænke sig, at der 

kom en menighedsudviklingsskole i 2017?  

Kathrine Holm: Det var værdifuldt at mødes 

på tværs. Det ville være godt at der var mere 

plads/tid til at unge kunne tale sammen. 

Louise Boelsmand: Fedt at være afsted, og 

der er lang tid til 2019 så fedt hvis der 

kunne komme noget i 2017. 

Shanti Digebjerg: Der bør være program for 

de unge. 

 

ÅK-G4 Hvor skal næste konference 

holdes? 

Der var en invitation fra Strandby. 

Der var en invitation fra København. 

Endvidere blev der inviteret til Lægården i 

2018.  

Helle Thaarup: Uanset hvilken menighed 

der vinder, så er det spændende at skulle ud 

i en menighed. Det vil gavne menighederne. 

I Strandby har der været talt om at 

rammerne bliver anderledes end på 

Lægården, men det har nogle andre værdier 

at komme ud.  

Landsmødet 11. – 14. maj 2017 bliver i 

Jerusalemskirken i København. 

 

Keld Munk: Tak til Christian Alsted for 

ledelsen af Landsmødet. Der er vision og 

fremadrettet tro der giver energi. 
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Session søndag den 24. april 2016 kl. 9.00-10.00 

 

ÅK-G. Højtidssession 

Højtidssessionen indledtes med salme 351 

"Jeg kender en Gud, den ene" af Thomas 

Boström. 

Jørgen Thaarup opsummerede, at vi har haft 

konference og søndagen bruges til at samle 

os til et ordentligt engagement og afsæt til 

arbejdet hjemme. Vi bliver sendt ud.  

Paulus har haft stor betydning for flere 

menigheder, bl.a. den Timotheus kommer i. 

Han har hjulpet Timotheus til tro, rådgivet 

ham mv. Derfor taler de som om de var 

familie. Paulus glædes over Timotheus 

tjeneste, at han er en ung kristen leder, der 

er på vej. Og Paulus siger det direkte.  

I Højtidssessionen fejrer vi hinandens 

tjeneste. Vi skal fejre alles tjenester. Vi skal 

derfor være stolte af vores tjeneste og ikke 

lade nogen ringeagte det. 

Salme 351: "Jeg kender en Gud, den ene" 

blev sunget endnu en gang. 

Tak til Finn Uth for hans tjeneste. Finn Uth 

går på pension efter tjeneste flere steder i 

landet, senest i Centralmissionen/MSA. 

Kendetegnende for Finn Uths tjeneste har 

været at han er nyudviklende. Mange har 

nydt godt af dette. Altoverskyggende har 

været Finn Uths kærlighed til mennesker og 

hans ønske om at få dem med i Himmelen. 

Tak til Finn Uth for din store tjeneste.  

Tak til Lilli Uth for hendes tjeneste, både 

sammen med Finn Uth og i biskopskontoret. 

Lilli Uths administrative evner har været til 

stor hjælp for kirkens arbejde. Lilli Uth har 

gjort økonomien på biskopskontoret kniv-

skarp og ansvarlig. Tak til Lilli Uth for at du 

brugt dine sidste arbejdsår i kirkens arbejde. 

Jørgen Thaarup har udgivet sin Ph.d. 

opgave. Undervisning har været en stor del 

af Jørgens Thaarups liv. Han har præget 

mange præster, både i Danmark og 

udenlands. Ph.d.en vil kunne bruges til 

uddannelse i både Metodistkirken og den 

lutherske kirke. Tillykke til Jørgen Thaarup 

med hans flotte arbejde. 

Salme 608: ”Inden jeg har søgt dig” blev 

sunget. 

Eigil Carlsen og Poul Rasmussen har 60 års 

jubilæum i år. Tak for jeres arbejde i en tid, 

hvor det ikke altid var let at få lov til at tale 

om tro. Begge har været aktive i forskellige 

former for uddannelse. Tillykke med jeres 

tjeneste.  

Tord Ireblad har i år 50 års jubilæum. 

Tillykke med din tjeneste. 

Tak til Emilie Just Nielsen for hendes 8 års 

arbejde som årskonferencesekretær. Også 

tak for hendes arbejde i MBUF og MS. 

Tak til Bjørn Thomsen for hans arbejde med 

statistik igennem de seneste 8 år. Det har 

været inspirerende at høre fremlæggelserne. 

Det har været overskueligt for os, der ikke 

er så talkyndige.  

Tak til Helle Thaarup Christiansen, Pernille 

Kyst og Keld Munk for 12 års tjeneste i 

Rådet for Ordineret Tjeneste.  

Tak til Rebekka Steinvig for 4 år i 

Centralkonferencens Råd og Biskopskomité.  

Der blev afsluttet med salmen 593 "O send 

os ikke ud alene". 

 

 

 

 
 Christian Alsted  Mogens Flinck Hansen 

 Biskop & dirigent  Årskonferencens sekretær 
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Konferencens årsrapport 
Årsberetning for Metodistkirkens danske årskonference 

 
 (The Business of The Annual Conference) 

Konferencens årsberetning (The Business of The Annual Conference) er sammen med referatet 

fra forhandlingerne årskonferencens officielle protokol. Med sine svar på spørgsmål og med 

sidehenvisninger til andre dele af Metodistkirkens Årbog giver den et sammendrag af opgaver, 

som pålægges hver årskonference inden for Metodistkirken (The United Methodist Church). 

Her findes også de oplysninger, som angår præster og indviede diakoner. Spørgsmålene er ens 

over hele verden, og svarene er på denne måde årskonferencens beretning til den internationale 

kirke på tværs af alle sproggrænser. Henvisningen til paragraffer refererer, hvor intet andet er 

nævnt, til The Book of Discipline 2012 og The Book of Discipline 2012 Supplement for the 

Northern Europe and Eurasia Central Conference. 

 

 

Del I: Organisation og almindelige forretninger 
 

1. Hvem er valgt for fireårsperioden til (§§603.7, 619): 

 a)  sekretær? Christina Preisler. 

 b) statistisk sekretær? Lars Bræstrup. 

c) kasserer? Keld Munk. 

(Adresser, tlf. m.v: Se side 5.) 
 

2. Er konferencen lovligt registreret (§603.1)? Ja. 

 

3. Garantiforsikring og revision. 

 a) Hvilke tjenestemænd, som forvalter konferencemidler, er forsikrede og for hvilke 

beløb (§§617 2511)? Årskonferencen har ansvaret. 

 b) Er disse tjenestemænds regnskaber reviderede (§§616, 2511)? Ja. 

 

4. Er alle tjenestemænd, udvalg og komiteer udnævnt eller valgt? Ja. 

 

5. Har sekretær, kasserer og statistisk sekretær udført deres opgaver (§606.8)? Ja. 

 

6. Hvordan lyder den statistiske sekretærs indberetning? Se side 156. 

 

7. Hvordan lyder hovedkassens regnskab? Se side 65. 

 

8. Hvordan lyder distriktsforstandernes indberetning. Se side 40. 

 

9. Hvilken mindsteløn er fastsat for præsterne (§§342, 613, 614.1)? Se Landsledelsens 

forslag side 42. 

 

10. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til dækning af 

distriktsforstandernes udgifter (§613.1a)? Distriktsforstanderne bliver aflønnet gennem 

anden tjeneste i kirken. 
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11. Hvilket bidrag skal menighederne yde til præsternes pension (§§614.d)? Se 

Landsledelsens forslag side 42. 

 

12. På hvilken måde og med hvilke beløb bidrager menighederne til 

a) kirkens globale program? Se regnskab for Metodistkirkens Verdensmission (side 73) 

og Hovedkassen (side 65). 

b) præsteuddannelsen? Kollekter og gaver. 

d) Africa University? Intet. 

 f) biskopskassen?  Iligning. 

 g) hovedkassen? Iligning, bevillinger, kollekter. 

 

14. Hvem er lægfolkets ledere (§§603.9, 658) 

a) for årskonferencen? Se side 5. 

b) for distrikterne? Vælges ikke. 
 

16. Hvilke forandringer er sket for distrikternes grænser? Se ansættelseslisten side 39. 
 

 

Del II: Ordinerede præster og lokalpræster 

Anførsel af et (v) efter et spørgsmål i denne Del II betyder, at afgørelsen eller valget skal opnå 

et flertal af stemmerne i den præstelige session på årskonferencen. Hvis der behøves mere end 

et simpelt flertal anføres (v 2/3) eller (v 3/4), som betyder, at det er nødvendigt med henholdsvis 

to tredjedele eller tre fjerdedele af stemmerne.  

Personernes ansættelsesform anføres i Del II: FD (Fulltime Deacon) , FE (Fulltime Elder), PD 

(Parttime Deacon), PE (Parttime Elder), og AM (Associate Minister), når det er nødvendigt. 
  

17. Er alle konferencens præster uden anmærkninger, når det gælder livsførelse og udøvelse 

af tjenesten (§§604.4, 605.7)? Ja. 
  

18. Hvem er  

 a) konferencens undersøgelsesudvalg (§2703.2) (v)? Se udvalg nr. 14 (side 14). 

 b) granskningskomité for administrativ lokalisering (§636) (v)? Se udvalg nr. 14  (side 

14). 
 

19.  Hvem er de godkendte kandidater  

 a)  Hvem er godkendt som kandidat til tjenesten som ordineret eller til tjeneste med 

fuldmagt siden sidste årskonference session (Fortegnelsen skal omfatte samtlige 

kandidater, som er blevet godkendte incl. de, der er nævnt under spørgsmål 20 og 21). 

  Maria Thaarup.    
 

21.  Hvem er godkendt og udnævnt som (angiv for hver enkelt det første år hvor 

vedkommende modtog godkendelsen. Angiv de fremskridt hver enkelt har gjort i sine 

studier eller navnet på den uddannelsesinstitution de er indskrevet på. Angiv med en 

asterisk, hvem der har fuldført studiet eller er blevet M.Div) (§318)?.  

 b)  Deltids lokalpastor (¶318.2) Mai-Brit Tvilling (40%).    
 

53. Hvilke medlemmer i fuld forening er pensionerede (§358): (Angives i alfabetisk 

rækkefølge med fulde navn – første-, mellem- og efternavn. Hvis pensioneringen er sket 

mellem konferencesessionerne (§358, 2 d) angives datoen for pensioneringen) (Vedr. 
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§358,1 er det ikke nødvendigt med afstemning. Vedr. §358,2:  v. Vedr. §358,3: v 2/3) 

 - Ældste 

  a)  dette år? Finn Uth. 

 b) tidligere år? Eigil Carlsen 1987 (30), Poul Rasmussen 1993 (24), Tord Ireblad 

2005 (12), Knut Bjarne Jørgensen 2006 (11), Ulf Rosenqvist 2004 (10). 
 

55.  Hvilke prøvemedlemmer er pensionerede(§358): (Under §358,1 er der ingen afstemning, 

under §358,2 V, og under §352,3, V2/3) 

 b)  Tidligere år? Ejler Busch Andersen 2014 (3).  
 

56.  Hvilke lokalpastorer er pensionerede (§320.5):  

 b)  Tidligere år? Joshua Kyeremeh 2014 (3).  
 

57. Ændringer i det pastorale medlemsskab i år.  

 (Tallet i parenteserne efter hver kategori angiver spørgsmål nummeret i denne 

årsberetning hvorfra præsterne i denne bestemte kategori er angivet. Antallet angivet 

nedenfor skal stemme overens med antallet som er angivet i det korresponderende 

spørgsmål) 

a) Hvad er antallet af ordinerede præster 

  Ældste i fuld forening: 20. 

  Medlemmer (på prøve og i fuld forening): 21 

  Ordinerede: 21. 

  Det totale antal præster: 23 (21 ordinerede, 2 lokalpastorer) 

 

58. Hvad er antallet af 

 a) pastoratskonferencer? 10. 

 b) menigheder? 11 (incl. Den International Menighed København). 
 

 

Del V: Udnævnelser og afsluttende forretninger 
 

76.  Hvem er bevilget tjeneste på mindre end fuld tid? 

 a)  Hvilke associerede, ældste og prøvemedlemmer (1992) er godkendte til udnævnelse 

til en tjeneste som er mindre end fuld tid? Hvilket antal år er der bevilget til hver enkelt og 

hvor stor en del af fuldtidstjenesten drejer det sig om §§338.2, 342.2, 1506.4b)? Claus 

Kofoed Nielsen, ulønnet præst (12), Christina Kjær Preisler (70%) (5), Anne Thompson, 

ulønnet præst (4). 

 

79. Hvilke ældste (i fuld forening og midlertidige), associerede medlemmer og lokal 

pastorer er udnævnt til tjeneste i en lokal menighed og hvor er de udnævnt i det 

kommende år? Se udnævnelseslisten side 39. 
 

80.  Hvilke ældste (i fuld forening og midlertidige), associerede medlemmer og lokal 

pastorer er udnævnt til anden tjeneste for det kommene år?  

 c)  Anden tjeneste ifg.  §344.1d) (v 2/3)? Charlotte Thaarup (4), Equmeniakyrkan, 

Sverige.  
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84.  Hvilke andre personlige bemærkninger skal anføres (herunder områder vedr. pension 

(§1506,6)  korrektioner til tidligere sager som er rapporteret i Årsberetningen 

("Business of the Annual Conference"). 

 -. 

 

85. Hvor skal næste årskonference holdes (§603.3)? Jerusalemskirken, København. 
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Pastorale udnævnelser 
2016/2017 

 
Distriktsforstandere Keld Munk (8), Jørgen Thaarup (4) 

 

Distrikt 1 Keld Munk 

 

Odense  Thomas Risager (17) 

København Ole Birch (11) 

  Jørgen Thaarup (4) 

  Claus Kofoed Nielsen (12) – ulønnet præst 

København, International Ole Birch (1) 

  Joshua Kyeremeh 

Solrød  Mai-Brit Tvilling (7) 

Strandby Mark Lewis (4) 

  Louise Aaen (7) 

 

Distrikt 2 Jørgen Thaarup 

 

Rønne  Dean Andersen (8) 

Frederikshavn Keld Munk (10) 

Holstebro Ove Sørensen (15) 

Aarhus  Ove Sørensen (27) 

  Christina Kjær Preisler (5)  

Vejle  Duncan Thompson (10) 

  Anne Thompson (11) 

Esbjerg  Christina Kjær Preisler (5)  

 

 

SÆRLIGE UDNÆVNELSER: 

 

Ejler Busch Andersen* Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Mai-Brit Tvilling (3) Evangelisationssekretær 

Mark Lewis (2) Missionssekretær 

Benedicte Marqversen Owens (2) Præst på Idrætsefterskolen Lægården 

Charlotte Thaarup (4) Equmeniakyrkan i Sverige, Kirkeleder for Region Syd 

 

* Ejler Busch Andersen døde 24. maj 2016.



 
 40 

Metodistkirkens ledelse 
Metodistkirkens Landsledelse & kabinet 

 

Velkomst 

Vi byder kirkens biskop, repræsentanter fra 

menighederne og MBUF, præster og gæster 

velkommen til Landsmødet 2016. En særlig 

velkomst til vores udenlandske gæst, 

distriktsforstander Irene Kraft fra Tyskland. 

Landsmødet finder sted på en af kirkens 

selvejende institutioner; Idrætsefterskolen 

Lægården i Holstebro. Temaet for konfe-

rencen har afsæt i kirkens forslag til visions- 

og strategiplan 2016 - 20: "Kirke med hjerte 

hoved og hænder." 

Under dette tema vil vi samles som 

årskonference og delegeretmøde for at søge 

Guds vejledning og retning for os som 

kirke. 

 

Gå derfor ud ..."Kirke med hjerte, hoved 

og hænder" 

Det er måden at være kirke på, der har 

betydning. Måden at holde gudstjeneste, at 

møde nye mennesker. Måden at præsentere 

det kristne budskab, at aktivere børn og 

unge. 

At være "Kirke med hjerte, hoved og 

hænder" angiver, at vi er kirke med hjerte, 

lidenskab og engagement, med hoved, 

fornuft og intellekt, og med hænder, 

erfaring og handling. Hjerte, hoved og 

hænder er vore redskaber, når vi bygger 

kirke med mennesker i Danmark, og vi 

prioriterer ikke kun et af de tre redskaber, 

men bredden og mangfoldigheden i alle tre. 

Når vi er kirke med hjerte, hoved og 

hænder, vil vi sætte fokus på: 

- Det åndelige liv. Det gælder inspiration til 

den enkeltes kristentro og praksis. Men også 

nådemidlernes udfoldelse i menigheden. Vi 

vil fremme etablering af smågrupper og 

årlige nationale arrangementer med temaer 

fra alle aspekter af tro og praksis. 

- Lederudvikling. Der er brug for ledere til 

arbejdet i de lokale kirker og i nationale 

aktiviteter. Vi vil fremme oprettelse af læg-

prædikantuddannelse og kurser for dem, der 

allerede er lægprædikanter. Vi vil fremme 

ledertræningsprogrammer for især unge og 

yngre metodister. 

- Nye trosfællesskaber og revitalisering af 

menigheder. Det gælder etablering af nye 

trosfællesskaber med mennesker, som ikke 

tidligere har været kirkeaktive. Og det gæl-

der at hjælpe eksisterende menigheder til 

udvikling, nyt indhold i aktiviteterne og 

kontakt med nye mennesker. 

- I tjeneste med fattige. Vi skal hjælpe 

fattige. Det er en af vore kristne pligter. 

Men nyt fokus skal være, at vi vil hjælpe 

fattige sammen med fattige. Hjælp til 

selvhjælp. Fattige er både dem, der er fattige 

på materielle ting og livsbetingelser, men 

også dem med få sociale og menneskelige 

ressourcer. Vi vil stimulere arbejde i kirken 

for og med mennesker, som på alle måder er 

udsat. Det gælder også flygtninge, hjemløse 

og ensomme uden fællesskab med andre. 

- Global sundhed. Kirken har traditionelt 

haft fokus på det åndelige. Det vil vi også i 

fremtiden. Men også fokus på det fysiske, 

den sunde livsstil og bekæmpelse af syg-

domme. Vi vil fremme aktiviteter med sund 

livsstil og bekæmpe misbrug i enhver form. 

Landsmødet skal i år færdiggøre og vedtage 

den visions- og strategiplan for 2016-20, 

som tidligere landsmøder og landsledelsen 

har arbejdet på. Det er vort håb, at denne 

plan vil hjælpe landskirken i dens arbejde 

med at støtte og inspirere menighederne i 

deres virksomhed. Ligeledes er det vort håb, 

at planen vil være til hjælp for menig-

hederne i deres arbejde. 

 

 

Generalkonferencen 2016 

Metodistkirkens Generalkonference 2016 

bliver den store samling, hvorfra inspiration 
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udgår til hele kirken. Fra Danmark vil 

gospelkoret Kefas medvirke på en af 

konferencedagene. Generalkonferencen vil 

kunne følges på kirkens hjemmeside via 

online TV transmission af forhandlingerne. 

 

Centralkonference 2016 

Metodistkirkens Centralkonference finder 

også sted i 2016. Det er den nordeuropæiske 

konference i Metodistkirkens opbygning, og 

denne gang samles konferencen i Frederiks-

stad i Norge. Der skal være biskopsvalg. 

Vores nuværende biskop Christian Alsted 

afslutter sin valgperiode og kan genvælges 

for endnu en periode. Metodistkirken i 

Danmark kan ved Landsmødet nominere til 

biskopsvalget, som finder sted ved Central-

konferencen i oktober 2016. 

 

150 år som anerkendt kirkesamfund i 

Danmark 

2015 blev året, hvor Metodistkirken fejrede, 

at det er 150 år siden, at Metodistkirken 

blev anerkendt af den danske stat som 

kirkesamfund i Danmark med alle 

rettigheder til at udøve kirkelig aktivitet og 

handlinger. Efter indførelsen af religions-

friheden med Grundloven af 1849, var 

Metodistkirken den første kirke, som blev 

anerkendt efter denne lovgivning. Dermed 

kom Metodistkirkens anerkendelse med 

rettigheder og betingelser også til at danne 

præcedens for andre kirker, som senere fik 

samme status. 

 

Aftale Metodistkirken – Folkekirken 

Siden 2012 har Metodistkirken i Danmark 

og Folkekirken ført samtaler om kirkernes 

centrale teologi. Disse samtaler har ført til 

en aftaletekst om kirkernes gensidige 

anerkendelse af hinanden herunder kirke-

fællesskab. Ved Landsmødet 2016 og 

Folkekirkens Mellemkirkelige Råds møde i 

marts 2016 fremlægges aftalen til 

godkendelse, hvilket vi håber, vil ske. Selve 

indgåelsen af den økumeniske aftale vil 

finde sted ved gudstjenester i efteråret, hvor 

ledere fra de to kirker signerer aftalen. Både 

Metodistkirken og Folkekirken er med i 

CPCE, Conference of Protestant Churches 

in Europe, og det nu etablerede kirke-

fællesskab mellem to kirker i Danmark, sker 

indenfor det kirkefællesskab, som allerede 

er en realitet på europæisk plan. 

 

Kirkedage 2016 

I Kristi Himmelfartsdagene er Metodist-

kirken sammen med andre kristne kirker og 

kirkelige organisationer vært for Danske 

Kirkedage, som er en tilbagevendende 

kirkefestival hvert tredje år. Her bliver 

kristendommen og dens aktualitet i forhold 

til tidens udfordringer og store spørgsmål 

sat på dagsordenen i Danmark. Kirkedagene 

finder sted i København, og Metodistkirken 

er med i afholdelse af de store samlende 

gudstjenester samt vært for en række 

aktiviteter i Jerusalemskirken. 

 

Reformationsfejring 

2017 bliver det store reformationsår, hvor 

kirker i hele Europa markerer, hvad refor-

mationen betød for dem, og hvilke 

reformationer, kirkerne har brug for nu og i 

nærmeste fremtid. Igennem hele 2016 vil 

mange forberedelser til reformations-

fejringen finde sted. I Danmark er refor-

mationsfejringen, som indeholder et katalog 

af arrangementer over hele landet og i alle 

kirker og kulturhuse, sat på finansloven. 

Metodistkirken er også en reformatorisk 

kirke, der kalder på reformation i vores 

samtid, og vi vil også igennem 2016 oplyse 

og forberede reformationsmarkeringen i 

2017 ud fra vores egen tradition og historie. 

 

Kurér-Forlaget 

I sommeren 2015 mistede vi pludseligt 

vores forretningsfører Alf Hansen, og vi 

måtte hurtigere end forventet omlægge 

forretningsgangene. Fra 1. januar 2016 er al 

administration af Himmel & Jord flyttet til 

MBUF ved Maria Aaskov. Det resterende 
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arbejde med salg af egne udgivelser vare-

tages af Landsledelsen. 

 

Økonomi 

Vores økonomiplan går ud på at hjælpe 

menighederne til større indtægter fra 

medlemmerne af kirken. Trofaste bidrag-

ydere er det økonomiske fundament, som 

kirken hviler på. Arbejdet med at få kirkens 

medlemmer ind i faste bidragsordninger og 

løbende forhøje bidragene fortsættes i alle 

menigheder. Kirken har modtaget arv på 

750.000 efter Martin Palsgaard. 

 

Personalia 

Pastor Finn Uth pensioneres fra august 2016 

efter 42 års ansættelse i Metodistkirken, 

heraf de seneste mange år som leder af 

Metodistkirkens Sociale Arbejde i 

København. 

  

  

Kabinettet og Landsledelsen     

 
 

Forslag 

Forslag vedr. økonomien 

1. Ansatte præsters kontantløn forhøjes 

med 3 % fra 1. januar 2017 til kr. 

24.300,- pr. måned. Beslutningen 

indebærer, at ansatte præsters egen 

indbetaling til pensionsforsikringen 

stiger fra 2 % til 3 %. Følgende takster 

følger den fastsatte løn: 

a. Feriepenge udgør 1½ % af 

kontantlønnen og udbetales pr. 1. 

maj. 

b. Pensionspræmien for ordinerede og 

lokalpastorer udgør 17 % af 

bruttolønnen (kontantløn samt 

taksering (15 %) af præstebolig). 

Heraf betaler Hovedkassen 7 %, 

menigheden 7 % og præsten 3 %. 

c. Ansatte præster har fri embeds-

bolig. Følger ”Skats taksering”. 

d. Der ydes godtgørelse, hvis den 

årlige udgift til skat af boligens 

værdi og til opvarmning af bolig 

overstiger en måneds kontantløn. 

e. Funktionstillæg for distriktsfor-

standere udgør 17,25 % af 

kontantlønnen. 

 

2. Kontingent til Landskirken for 2017 

fastsættes uændret til kr. 300,- pr. 

bekendende medlem og kr. 150,- for 

døbte medlemmer over 18 år. Betales 

af den enkelte menighed til 

Hovedkassen. 

 

3. Fælles kollekter for Metodistkirken i 

Danmark: 

a. En søndag i november 2016 til 

uddannelse af præster 

b. En søndag i februar 2017 til 

baltiske præsters lønforhold 
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Introduktion 
 
Nærværende aftale mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke er et resultat af flere års 
læresamtaler mellem de to kirkesamfund.  
 
Baggrunden for påbegyndelsen af læresamtaler mellem kirkerne var, at selvom begge havde tilsluttet sig 
Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa,1 Metodistkirken i 1994 og Folkekirken i 2001, 
manglende der en regional dansk udmøntning af denne fælles tilslutning til det europæiske kirkefællesskab. 
 
De to kirkesamfund har ført samtaler med hinanden fra slutningen af 2011 og frem til sommeren 2016. I 
denne periode er der afholdt en række møder, hvis fokus har været studier og drøftelser af centrale 
lærespørgsmål.  
 
Begge kirkesamfund har fundet det nyttigt at gå ind i en grundig drøftelse af centrale lærespørgsmål for 
derigennem at nå frem til en dybere forståelse for hinandens teologiske grundlag og kirkelige praksis. 
Naturligt koncentrerede samtalerne sig om emnerne retfærdiggørelse, dåb og medlemskab, nadver, 
embedssyn og kirkesyn. Prioriteringen af emnerne og den måde, hvorpå disse emner greb ind i hinanden, 
viste kirkerens fælles reformatoriske baggrund. I mindre omfang blev dog også andre emner berørt. De 
behandlede emner og samtalerne herom anses for at være fyldestgørende for nærværende aftale, og er i 
forlængelse af den aftale, som er indgået ved kirkernes respektive tiltrædelse af Leuenberg Konkordien. 
 
Den foreliggende rapport fra samtalerne mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke 
rummer dels den egentlige aftale, der gennemgår hovedpunkterne i Metodistkirkens og Folkekirkens fælles 
syn på det indbyrdes forhold, dels en historisk del, der fremstiller baggrunden for kirkesamfundenes 
opståen og udvikling i Danmark og beskriver, hvordan kirkerne har udviklet sig teologisk. 
 
Udgangspunktet for samtalerne har været det kirkefællesskab, der allerede formelt foreligger mellem 
Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke gennem begge kirkers tilslutning til Leuenberg 
Konkordien (LK),2 men hvor Leuenberg Konkordien er paneuropæisk og multilateral, er denne aftale 
bilateral og lokal. Der er således ikke tale om skabelse af et nyt økumenisk fællesskab, men en lokal 
udmøntning af det allerede eksisterende fællesskab, der fokuserer på de forhold, som har betydning i en 
dansk sammenhæng. 
 
Med aftalen gives fællesskabet synligt udtryk lokalt, og aftalen er tillige udtryk for, at Metodistkirken og 

Folkekirken vedkender sig den i Leuenberg Konkordien indeholdte forpligtelse af kirkerne til at fortsætte 

læresamtaler med hinanden (LK 37).3 

 
 
 
De relevante høringsinstanser er for Metodistkirkens vedkommende Metodistkirkens Årskonference og for 
Folkekirkens vedkommende Folkekirkens mellemkirkelige Råd samt Folkekirkens biskopper. Ved tiltrædelse 
ønskes aftalen markeret ved to gudstjenestelige fejringer. 
 

                                              
1 Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa, hvis centrale tekst er Leuenberg Konkordien fra 1973, skiftede i 

2003 officielt navn fra Leuenberg Kirkefællesskabet til Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa (Community 

of Protestant Churches in Europe, CPCE). 

2 Leuenberg Konkordiens fulde tekst findes i Kyndal, E. (red.), Leuenberg Konkordien og Kirkefællesskabet af 

reformatoriske kirker i Europa, Udvalgte tekster udgivet af Forlaget Anis i samarbejde med Den danske Folkekirkes 

mellemkirkelige Råd, Anis, København, 2005. I det følgende refereres der til Leuenberg Konkordien vha. forkortelsen 

LK efterfulgt af et paragrafnummer. 
3 Se også Fælleserklæring om kirkefællesskab 4.3, Kyndal 2005, 122: ”For alle kirker, som har del i denne 

overenskomst, følger forpligtelsen til at omprøve de gensidige relationer til hinanden i regionale og lokale 

sammenhænge og udforme dem på ny.” 
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De to kirkesamfund vil også efter en tiltrædelse af denne aftale fortsætte med at konsultere hinanden. Det 
vil både fastholde og udvikle den gode relation, der med denne aftale er opnået, samt give anledning til 
drøftelse af andre relevante emner end de, som allerede er indeholdt i denne aftale. Det er tillige ønsket, at 
aftalen vil fremme samarbejde blandt metodistiske og folkekirkelige menigheder lokalt.
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Samtalerne mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske Folkekirke er blevet ledt af et delt 
formandskab og ført af følgende personer: 
 
Fra Metodistkirken  
Christian Alsted, biskop for Norden og Baltikum, formand for samtalegruppen 
Ole Birch, præst ved Jerusalemskirken, København 
Ove Sørensen, præst ved Betlehemskirken, Aarhus 
Jørgen Thaarup, teol.dr., distriktsforstander og præst ved Jerusalemskirken, København 
 
Fra Den danske Folkekirke 
Henning Toft Bro, biskop over Aalborg Stift, formand for samtalegruppen 
Bo K. Holm, ph.d., lektor i dogmatik ved Aarhus Universitet 
Steffen Ravn Jørgensen, domprovst i Helsingør Stift 
Kurt E. Larsen, dr.theol., professor ved Menighedsfakultetet 
Thorsten Rørbæk, ph.d., teologisk medarbejder ved Folkekirkens mellemkirkelige Råd, sekretær for 
samtalegruppen 
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Aftale 
 

Vore to kirkesamfund er med deres bekendelsesskrifter, kirkeordning og læretraditioner opstået under 
forskellige historiske omstændigheder. Dette har skabt forskelle mellem os, som er udtryk for en legitim 
mangfoldighed, samtidig har der også eksisteret modsætninger mellem os, som det har været et mål at 
overvinde.  
 
I denne rapport drøftes læremæssige emner, som er væsentlige for forholdet mellem vore kirkesamfund. 
Leuenberg Konkordien som begge kirker har tilsluttet sig (Folkekirken i 2001 og Metodistkirken i 1994), har 
dannet grundlag for vores samtaler, og det er vor opfattelse, at Leuenberg Konkordien her får sin 
modtagelse og sit konkrete udtryk mellem vore to kirkesamfund i den danske kontekst.  
 
Vi henviser desuden til rapporten fra samtalerne mellem Den norske kirke og Metodistkirken i Norge, 
Nådens fellesskap, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland og Metodistkirken i Finland, Delaktiga i Kristus samt 
the Evangelical Lutheran Church in America og the United Methodist Church, Confessing Our Faith 
Together.4  
 
Vi har gennem samtalerne kunnet bekræfte og uddybe den grundlæggende konsensus mellem os i de 
væsentlige lærespørgsmål, og vi har i samtalerne haft lejlighed til at drøfte de faktiske forskelle i teologisk 
betoning og kirkelig praksis, som vi har kunnet konstatere i vores aktuelle kontekst, og igen kunnet 
bekræfte, at disse forskelle ikke forstyrrer den gensidige anerkendelse af hinanden som medlemmer af den 
samme ene kirke (jf. enhed i differentieret konsensus). 
 
Dette anser vi bør få synlige udtryk. 
 
Efter vor vurdering påviser denne rapport et sådant samsvar mellem vore kirker i lære og liv, at vi anbefaler 
at stadfæste dette i en aftale om kirkefællesskab. Med ”kirkefællesskab” (fuld kommunion) menes med 
henvisning til Leuenberg Konkordien, at ”kirker med forskellige bekendelsesskrifter på grundlag af den 
opnåede overensstemmelse i forståelsen af Evangeliet indrømmer hinanden fællesskab i ord og 
sakramenter og tilstræber størst muligt fællesskab i vidnesbyrd og tjeneste” for verden, samt at de tilsiger 
hinanden ”prædikestols- og nadverfællesskab, hvilket også indebærer den gensidige anerkendelse af 
ordinationen og muliggør intercelebration” (fælles udførelse af gudstjenesten) (LK 29 og LK 33). 

 
En aftale mellem vore kirker bør indeholde en gensidig anerkendelse og en forpligtelse til at give denne 
anerkendelse synligt udtryk.  
 

 

                                              
4 Rapporten fra dialoger mellem Svenska Kyrkan og Metodistkyrkan i Sverige har ligeledes informeret vores arbejde. 

Dialogerne ledte til en aftale i 1985 og senere en udvidet aftale i 1993, som dog fra 2012 ikke længere er i kraft, efter 

Metodistkyrkan i Sverige sammen med Baptistsamfundet og Missionskyrkan dannede Equmeniakyrkan.   
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Vi anbefaler derfor følgende: 
 
METODISTKIRKEN I DANMARK, SOM EN DEL AF THE UNITED METHODIST CHURCH, 
OG DEN DANSKE FOLKEKIRKE INDGÅR DENNE AFTALE OM BEKRÆFTELSE AF KIRKEFÆLLESSKAB. 
  
Vi anerkender  
 

1. hinandens kirker som kirker der tilhører Jesu Kristi ene, hellige, almindelige og apostolske kirke. 
2. at begge kirker står sammen i bekendelsen af den apostolske tro, som den er givet os i Den Hellige 

Skrift, udtrykt i de oldkirkelige bekendelser og i den reformatoriske forståelse af Evangeliet. 
3. at Guds ord forkyndes rent i begge vore kirker. 
4. hinandens dåb og forvaltning af nadverens sakramente. 
5. hinandens ordinerede præstetjeneste. 
6. at vi fortsat er to forskellige kirker med hver sin tradition, bekendelsesskrifter og kirkeordning 

fastsat efter den respektive kirkes egne bestemmelser. 
 
 
Vi forpligter os til kirkefællesskab ved at 
 

1. fejre gudstjeneste og nadver sammen, hvor ordinerede embedsbærere fra begge kirker gør tjeneste 
sammen, eller hvor ordinerede embedsbærere fra den ene kirke lejlighedsvis gør tjeneste i den 
anden kirke. 

2. byde medlemmer fra hinandens kirker velkomne på linje med vore egne medlemmer til at deltage i 
gudstjenester og modtage nadver, samt eventuelle andre pastorale tjenester.  

3. stå sammen i bøn og arbejde om at udføre kirkens opgave og tjeneste i vort land og derfor søge 
samarbejde, hvor dette er naturligt. 

4. repræsentanter fra hinandens kirker inviteres, hvor dette er naturligt, til at deltage i bispevielse og 
ordination af præster, og ved indsættelse til kirkelig tjeneste på lokalt plan. 

5. åbne for, at ordinerede præster efter invitation og aftale mellem kirkerne og i overensstemmelse 
med de til enhver tid gældende regler, kan udføre tilsvarende tjeneste i den anden kirke uden ny 
ordination eller vielse; ved permanente ordninger vil kirkerne stille krav til uddannelse og egnethed, 
og bede vedkommende forpligte sig på lærenormer og gældende ordninger i det kirkesamfund 
vedkommende skal gøre tjeneste i.  

6. åbne for, at der kan etableres forskellige former for organiseret fællesskab og samarbejde på lokalt 
plan.  

7. fortsætte med regelmæssige samtaler og fælles studium af vigtige spørgsmål for tro og liv, 
herunder det som høringerne om aftalen i vore kirker har peget på. Desuden drøfter vi hvilke tiltag 
som kan sættes i værk og hvilke aftaler, som kan indgås for at gøre fællesskabet mellem vore kirker 
mere synligt. 
 

 
Gudstjenestelig markering  
 
Aftalen bekræftes med fælles gudstjenester i lokale metodistiske og lutherske kirker. Disse markeringer 
skal vise, at vi gensidigt anerkender hinanden, og at vi forpligter os på den fælles tjeneste for Evangeliet.  
 
Gudstjenesterne omfatter en erklæring om vort kirkefællesskab, gensidig forbøn, udveksling af fredshilsen 
og fælles nadver. 
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I det følgende gives en redegørelse af de væsentligste lærespørgsmål som parterne har drøftet. Disse er 
retfærdiggørelse, dåb og medlemskab, nadver, embedssyn samt kirkesyn.   

Retfærdiggørelse 
 
I centrum for den fælles læremæssige enighed står troen på retfærdiggørelse ved tro alene. 
I samtalen om retfærdiggørelseslæren konstaterede partnerne en udpræget enighed om det 
grundlæggende. Og begge fandt hos hinanden den grundlæggende evangeliske arv varetaget, således som 
også Fælleserklæring om kirkefællesskab mellem Leuenberg-kirkerne og de metodistiske kirker5 (FK) giver 
udtryk for (FK 4). 
 
Retfærdiggørelsen omhandler det grundlæggende forhold mellem Gud og menneske, sådan som det 
kommer til udtryk i ”budskabet om Guds frie nåde” (LK 12). Reformationens opgør med enhver form for 
forståelse af Guds retfærdiggørende handlen, som overlader ansvaret for frelsen til mennesket enten helt 
eller delvist, deltes af begge parter, om end dette anliggende kommer forskelligt til udtryk i henholdsvis den 
metodistiske og den lutherske tradition. 
  
Det er et fælles synspunkt, at det troende menneske er et menneske forenet med Kristus, og Kristus er 
subjektet i den kristnes liv. Med udgangspunkt i denne forståelse afviser den metodistiske tradition det 
fuldstændige tab af gudbilledlighed – ikke ulig opfattelsen hos Grundtvig – og kan ud fra forståelsen af 
nådens forvandlende kraft i større udstrækning end den lutherske tradition betone menneskets samarbejde 
med Gud (jf. FK 2,4).  
  
Den metodistiske og den lutherske tradition deler sig som følge heraf i synet på menneskets viljesfrihed, og 
metodismen forstår Guds nåde som den Guds handling, der skaber viljesfrihed i den troende, herunder også 
viljen til svar. Med Wesley ser den metodistiske tradition den frie vilje som en genoprettelse af 
gudbilledligheden, men betoner samtidig, at Guds nåde altid er udgangspunktet og grundlaget for 
menneskets delagtighed. Således er menneskets medvirken først og fremmest dette at stille sig til rådighed 
for Guds handlen. 
 
Den lutherske tradition forstår den kristnes frihed på en anden måde, nemlig som en modtaget frihed fra de 
magter, som begrænser mennesket, herunder også menneskets egen vilje. 
  
Såvel metodistisk som luthersk forståelse enes altså om at afvise enhver forståelse, der måtte gøre frelsen 
til resultat af menneskets anstrengelse. På samme måde afvises en forståelse af retfærdiggørelsen, der 
efterlader mennesket uberørt. 
  
Den metodistiske tradition betoner i højere grad end den lutherske menneskets helliggørelsesproces (jf. FK 
2,3), men samtalen afslørede, at såvel den metodistiske som den lutherske teologi har en betydelig 
variationsbredde, således at det som opfattes som traditionelle forskelle mellem metodisme og lutherdom 
også lader sig genfinde som teologiske forskelle internt i de enkelte kirker. Samtalepartnerne kunne derfor 
uden problemer stille sig bag Fælleserklæringens formuleringer, der konstaterer en ”grundlæggende 
konsensus om forståelsen af Evangeliet”, der gør, at de tilbageværende forskelle må betragtes som 
”legitime forskelligheder” båret af denne grundkonsensus (FK 3,2).

                                              
5 Kyndal 2005, 117-122. Der references i det følgende til denne erklæring vha. forkortelsen FK efterfulgt af 

paragrafnummer. 
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Dåb og medlemskab  
 
I synet på dåb og medlemskab er der mellem Metodistkirken og Folkekirken enighed om det bibelteologiske 
grundlag, ligesom der er enighed i forlængelse af den reformatoriske indsigt og dokumentet Om lære og 
praksis vedrørende dåben at understrege sammenhængen mellem tro og dåb,6 således at der både kan 
lægges vægt på den personlige tro i modtagelsen af dåben og på dåbens sakramentale karakter som Guds 
ubetingede nådegave. Bredden i Folkekirken er ikke så stor, at der er plads til præster, der ikke har et 
sakramentalt dåbssyn, og også Metodistkirkens præster er forpligtede på en sakramental dåbspraksis og 
forkyndelse. Vi er enige om, at dåbens betydning ikke er begrænset til den momentane handling, men at 
livet som kristen er et liv i udfoldelse af dåbens nåde. Der er tale om en vækst i kristenlivet, jf. ordene fra 
Leuenberg Konkordien: ”i den [dåben] tager Jesus Kristus det til synden og døden hjemfaldne menneske 
uigenkaldeligt ind i sit frelsesfællesskab, for at det skal være en ny skabning. Han kalder det ved 
Helligåndens kraft ind i sin menighed og til et liv i tro, til daglig omvendelse og efterfølgelse” (LK 14).  
 
Vi er enige i denne forståelse af sammenhængen mellem dåb og menighed, så man døbes til et forhold til 
Gud og til en menighed. Dåben har derfor betydning både for relationen til Gud og til menighedens 
fællesskab. Parterne er enige om, at understrege sammenhængen mellem dåb, oplæring og bekendelse: 
Dåben som sakramentet, hvori Gud handler; oplæringen i det trosindhold, hvorpå dåben sker, og hvori livet 
i dåbspagten leves, og bekendelsen som såvel den enkeltes personlige bekendelse som den enkeltes 
deltagelse i menighedens bekendelse.  
 
Vi er enige om, at præsten eller en anden foretager nøddåb, når dette begæres, selvom Metodistkirken ikke 
hævder, at dåb er betingelse for frelse.  
 
Vi er som andre kirkesamfund i Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa enige om ikke at 
acceptere alter- og prædikestolsfællesskab med kirkesamfund, der praktiserer dåb af mennesker, der 
allerede er døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.  
 
Samtalen viser også områder, hvor praksis adskiller sig, og hvor der bør være videre drøftelser:  
I Metodistkirken lover forældrene at opdrage deres barn i troen. I Folkekirken pålægges det forældre 
og/eller faddere at sørge derfor. Selvom forskellen er lille, betyder det, at Folkekirkens præster har en 
dåbsforpligtelse, hvis forældre begærer deres barn døbt, hvor Metodistkirkens præster kan afslå dåb, hvis 
forældrene ikke ønsker at svare bekræftende på dåbsritualets spørgsmål om, hvorvidt de vil opdrage deres 
barn i den kristne tro og praksis, hvilket dog i praksis sker yderst sjældent.  
 
Medlemsskabet i Metodistkirken bygger på dåben og træder i kraft ved denne. Barnet bliver ved dåben 
"døbt medlem", hvilket senere i livet efterfølges af et bekendende medlemskab, som indeholder en 
bekræftelse af dåben og bekendelse af troen. I Metodistkirken har alle bekendende medlemmer, uanset 
alder, adgang til kirkens demokratiske organer, mens alle medlemmer af Folkekirken har stemmeret til 
menighedsrådene, hvis de er over 18 år. 
 
På den baggrund er der ikke grundlag for at hævde, at disse forskelle forstyrrer den grundlæggende 
gensidige anerkendelse.

                                              
6 Kyndal 2005, 84-92, her § 3. 
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Nadver  
 
De fælles læresamtaler har ført os til en dybere erkendelse af de store fællestræk i nadverforståelsen, der 
gør sig gældende i vore respektive traditioner. Parterne har fundet, at man i stor udstrækning deler syn på 
det teologiske grundlag bag nadverfejringen, og begge parter deler med Leuenberg Konkordien det syn, at i 
”nadveren giver den opstandne Jesus Kristus sig selv i sit for alle hengivne legeme og blod gennem sit 
forjættende ord sammen med brød og vin. Han skænker os derigennem syndernes forladelse og befrier os 
til et nyt liv i tro” (LK 15). Også den accentuerende tilføjelse, som Fælleserklæring om kirkefællesskab 
supplerer ovennævnte forståelse med: ”Således giver han uden forbehold sig selv til alle, som modtager 
brød og vin i tillid til hans løfte” (FK 3,3) kan begge samtaleparter fuldt ud tilslutte sig.  
 
Heller ikke i forståelsen af nadverpraksis adskiller Metodistkirken og Folkekirken sig grundlæggende fra 
hinanden:  
 
Der er enighed om en nadverforståelse, der er forankret i de nytestamentlige nadverberetninger.  
 
Begge kirker er enige om, at nadveren er et af de grundlæggende nådemidler. Nadveren er et måltid 
indstiftet af Kristus, som Han har befalet os at fejre i overensstemmelse med sin forordning indtil Han 
kommer igen. 
 
Dette indbefatter en grundlæggende forståelse af nadveren som formidling af Guds nåde gennem Kristi 
selvhengivelse for os. Vi genfinder hos hinanden dybe spor af den reformatoriske forståelse af Guds nådige 
frelsestilsagn (jf. LK 12).  
 
Vi har gennem studier af nadverritualerne i de to kirkesamfund fundet udpræget indholdsmæssig 
overensstemmelse. I det hele taget minder nadverfejringen i Metodistkirken i Danmark og i Den danske 
Folkekirke meget om hinanden. I begge traditioner finder vi: syndsbekendelse eller en betoning af 
syndernes forladelse,7 taksigelse (eukaristi), bøn, invitation, ihukommelse, indstiftelsesordene i deres 
bibelske ordlyd (1. Kor. 11,23-26), påkaldelse af Helligånden, uddeling af brød og vin, en markering af 
nadveren som fællesskabsstiftende sakramente og et eskatologisk udblik. 
 
I samtalerne har vi lært, at den uens vægtlægning af de forskellige elementer ikke grunder i en afgørende 
anderledes opfattelse af nadverfejringens indhold. 
 
Begge traditioner betoner Kristi reale nærvær i nadveren. Metodistkirken betoner her i særlig grad, at 
nærværet er knyttet til handlingen og ikke til elementerne. I samtalerne er det lutherske anliggende i 
fastholdelsen af realpræsensen overfor en rent symbolsk udlægning blevet forstået som en fremhævelse af 
Guds åbenbaring og selvhengivelse i inkarnation og kors.  
 
Vi ser begge i nadveren en forsmag på Guds rige og dermed en udfordring af uretfærdigheden i verden, idet 
vi ser frem mod den kommende verden, hvor Guds kærlighed og nåde vil være alt i alle.  
 
Begge parter fremhæver nadverens karakter af tak og lovprisning for alt som mennesket har modtaget fra 
den Treenige Gud i skaberværket og i Hans nådige handling gennem historien frem til skabelsens 
fuldendelse.  
 
Både i Metodistkirken i Danmark og i Den danske Folkekirke praktiseres i udstrakt grad åbne nadverborde. 
Vi ser i denne praksis en understregning af Guds nåde.  
 

                                              
7 Metodistkirken vægter syndsbekendelsen højere som del af nadverritualet, men understreger at der her ikke er tale 
om en forudgående renselse, men om en pointeret erkendelse af den enkeltes forhold til Kristus. Dette 
erkendelseselement opfattes af begge parter som genuint reformatorisk. 
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I begge traditioner forvaltes nadveren af en ordineret præst, i Metodistkirken dog også af en af biskoppen 
udnævnt lokalpastor.  
 
Ud fra denne fælles grundforståelse kan de forskelle, som stadig findes, ses som forskellige betoninger 
inden for denne grundforståelse.  
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Embedssyn  
 
Også i samtalen om embedssyn var der stor enighed om det bibelteologiske grundlag, sådan som det 
kommer til udtryk i den fælles accentuering af det reformatoriske embedssyn. Præsteembedet har som 
forudsætning det almindelige præstedømme, som omfatter alle troende og døbte, og som varetager 
opgaver, der tilhører alle døbte og troende. Præsteembedet hviler på det dobbelte kald, dels det ydre og 
dels det indre kald. 
  
Ordinationen stadfæster embedsmeddelelsen og foretages af biskoppen. Begge kirker er enige om, at 
ordinationen er til Ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Der er enighed om, at 
præsteembedet er ét embede trods forvaltningsmæssig deling og bemyndigelse til særlige funktioner, dels i 
præsteembedet ved lokale kirker og menigheder og dels i bispeembedet, der udover at være et 
læreembede har den særlige tilsyns- og ordinationsmyndighed i et stift/større område. 
 
Den evangeliske succession, som en ubrudt tradition, gør kirken apostolsk og katolsk (almindelig og 
økumenisk) og den videreføres gennem kirkens ene embede (præsteembedet). Ingen af parterne forstår 
successionen som en personlig meddelelse af embedet fra biskop til biskop.  
 
Vi er således enige om et funktionelt embedssyn, hvor embedsindehaveren ikke har myndighed i kraft af sin 
person, men udelukkende i kraft af udøvelsen af de funktioner, som ordinationen giver myndighed til: 
Ordets forkyndelse, sakramenternes forvaltning samt varetagelsen af kirkens praksis og ordning.  
 
Inden for det grundlæggende fælles embedssyn, fandt vi dog også en vis variation. Således er det at være 
lægprædikant i Metodistkirken en formelt godkendt status med indvielse, men ikke ordination og uden 
sakramentforvaltning, men til forkyndelse og medvirken i gudstjenesten, hvorimod lægprædikanter i 
Folkekirken ikke har nogen formel status, ingen indvielse og sjældent medvirker i gudstjenesten. 
 
Der er enighed om, at ”rettelig kaldelse” (CA 148) og ordination konstituerer præsteembedet. I Folkekirken 
”sker kaldelsen i ordinationen” (Embede og ordination II. 3,19). Metodistkirken har, ligesom i den reformerte 
tradition, en forståelse af kaldelse og ordination som to på hinanden følgende led på vejen til fuld præstelig 
bemyndigelse (Embede og ordination II. 3,2). I denne forståelse har Metodistkirken en tjeneste som 
”lokalpastor,” hvor personen er rettelig kaldet, hvilket er formelt bekræftet af kirken, men på vej til 
ordination og endnu ikke kvalificeret til ordination. Lokalpastorer må i Metodistkirken forkynde Guds Ord og 
forvalte sakramenterne indenfor den begrænsning i tid og sted, som den biskoppelige embedsudnævnelse 
indebærer. Folkekirken har ingen tilsvarende præstelig tjeneste i lighed med Metodistkirkens lokalpastor 
eller anden præliminær tjeneste ”på vej mod ordination”. Der er enighed om, ”at ingen i den kristne 
menighed offentligt må udføre tjenesten for ord og sakramente uden rettelig kaldelse” (Embede og 
ordination II. 3,2). Denne aftale omfatter kun ordinerede præster i de to kirkesamfund, ikke lokalpastorer i 
Metodistkirken. 
 
I Metodistkirken er diakonembedet et ordineret embede, idet diakonen ordineres til Ord og Tjeneste – og 
uden ret til sakramentforvaltning. Sammen med kirkens præster, der ordineres til Ord og 
Sakramentforvaltning, indgår diakonerne i kirkens præsteskab, i lighed med praksis i nogle reformerte kirker 
(Embede og ordination II. 3,2). Diakoner har ikke adgang til bispetjenesten. Folkekirken har ikke noget 
diakonembede. Der uddannes ved en række frivillige diakonale institutioner personer, der efter endt 
uddannelse har mulighed for at få en uofficiel indvielse til diakon. Nogle af dem kommer til at tjene i 
forskellige opgaver i Folkekirkens sogne, men heller ikke sådanne medarbejdere er del af kirkens 
præsteskab, og de får ingen formel ordination, indvielse eller indsættelse. 
 

                                              
8 Confessio Augustana / Den augsburgske Bekendelse findes i Nørgaard-Højen, P., Den Danske Folkekirkes 

Bekendelsesskrifter, Tekst og Oversættelse, Anis, København, 2000 og Nørgaard-Højen, P., Den Danske Folkekirkes 

Bekendelsesskrifter, Kommentar, Anis, København, 2001. 

9 Kyndal 2005, 111-116. 
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Bispeembedet i Folkekirken er et personligt embede, hvor den enkelte biskop er suveræn i sit stift. Alle 
landets biskopper er ligestillede, og der findes ikke noget ”bisperåd”. Når biskopperne mødes, sker det uden 
at der er tillagt dette møde nogen formelt besluttende status. I Metodistkirken indgår den enkelte biskop i 
bispekollegiet, kaldet Biskopsrådet, men de enkelte biskopper er også her sidestillede. 
 
De juridiske forskelle, hvor Metodistkirken har en synodal struktur, mens Folkekirken har en særlig struktur 
med Folketinget / kirkeministeren / kongen som øverste organer, medfører de fleste forskelligheder for 
diakoners, præsters og biskoppers ansættelsesforhold, tjenestemæssige relationer og myndigheder samt 
deres loyaliteter og retslige forhold. 
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Kirkesyn  
 
Folkekirkens og Metodistkirkens kirkesyn bygger på henholdsvis Confessio Augustana og Metodistkirkens 
Religionsartikler, der er fælles om at konstituere kirken som et fælleskab af troende samlet om Ordets 
forkyndelse og sakramenterens forvaltning. Kirkerne er således enige om et grundlæggende reformatorisk 
kirkesyn med fokus på den konkrete menighed, dens forkyndelse og dens forvaltning af sakramenterne. 
Begge kirker har ved indtrædelsen i Leuenberg-fællesskabet tilsluttet sig det kirkesyn, som kommer til 
udtryk i teksten Jesu Kristi Kirke – Det reformatoriske bidrag til den økumeniske dialog om Kirkens enhed.10  
 
Historie og tradition har skabt forskellige udmøntninger af det grundlæggende fælles kirkesyn. 
I Folkekirken er kirken de troendes forsamling. Denne usynlige kirke har behov for ydre rammer, som 
biskopper fører tilsyn med. Kirken er ikke kendelig på forsamlingen, men på om man samles om forkyndelse 
og sakramenter. I Metodistkirken træder den konkrete menighed af medlemmer mere i forgrunden i kirkens 
selvforståelse. Der lægges vægt på opbygning af et levende menighedsliv, der organiserer de troende 
omkring nådemidlerne i relevante former, så medlemmerne kan opøves i brugen af dem og vokse i tro og 
hellighed. Det er menighedens medlemmer der, under ledelse af ordinerede præster, påtager sig at være 
ansvarlige for kirkens mission.   

Nådemidlerne spiller en vigtig rolle i begge kirkesamfund. I Folkekirken er enighed om nådemidlerne 
tilstrækkelig for kirkens enhed. Hvor Evangeliet forkyndes ret og sakramenterne forvaltes ret, er Kirken. Der 
er kun ét embede, Ordets tjeneste. Kirken er i sin synlige fremtræden en jordisk, menneskelig og praktisk 
foranstaltning som en ramme om Ordets forkyndelse og sakramenternes forvaltning. Kirken er ikke en idé, 
men udgøres af et Kristustroende fællesskab. I Metodistkirken fremholdes dåb, nadver, gudstjeneste, bøn, 
faste, fællesskabet og Bibelen som nådemidler, hvor igennem Gud formidler sig til mennesker. Det er 
kirkens opgave at holde disse nådemidler levende og tilgængelige for Guds folk. 

I Folkekirken konstitueres kirken ved Evangeliet og sendes ud med Evangeliet, som levner plads til 
forskellige menneskelige traditioner. Kirkens enhed skabes ikke gennem ydre organisation, men kirken er 
allerede ét i Kristus med de berigende og splittende forskelle. Enheden er således altid det på forhånd givne, 
som den ydre organisation efter bedste evne skal bringe til synligt udtryk. Metodistkirkens konnektionale 
kirkesyn kommer til udtryk i, at hver menighed er forbundet med hele kirken gennem en række 
konferencer, der på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau leder kirkens liv i dets forskellige facetter. 
Metodistkirken opfatter sig selv som én global kirke, hvor mennesker har et forpligtende fællesskab om at 
være kirke. 
 
 

                                              
10 Kyndal 2005, 41-83. 
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Den danske Folkekirke og Metodistkirken i Danmark – historien 
 
Forhistorien  
Den danske kirkes historie går tilbage til Ansgars virke efter 826, og Harald Blåtands kristning af landet i 965. 
Danmark blev hermed en del af den vesterlandske kristenhed, og frem til reformationen var den danske 
kirke en katolsk kirkeprovins. Tilsvarende var kirken i England en del af Den romersk-katolske Kirke. Fra 1517 
påbegyndtes en reformation, der henholdsvis førte til dannelse af den evangelisk-lutherske kirke i bl.a. 
Danmark og Den anglikanske Kirke i England. Grundlæggende for begge disse kirker var Martin Luthers 
genopdagelse af læren om retfærdiggørelse af nåde ved tro. Den lutherske lære om ”nåden alene” og 
”troen alene” fastholdt Luther på basis af ”Skriften alene” over for den romerske paves forbud, og i 1521 
blev han ekskluderet af den romerske kirke. Da de tyske stænder i betydeligt omfang støttede Luther og 
ønskede reformer i kirken, begyndte en proces, der førte til en reorganisering af kirken på basis af 
evangelisk tro, og siden bredte reformationen sig også til Danmark. I England kom det først til et brud med 
paven, hvorved en engelsk katolsk nationalkirke blev til. Igennem 1500-tallet udformedes denne til en særlig 
anglikansk kirke, der var evangelisk, for så vidt angår retfærdiggørelseslæren. Også i synet på 
sakramenterne var den protestantisk, dog på dette punkt mere præget af reformert teologi end af Martin 
Luther. Til forskel fra de evangelisk-lutherske kirker bibeholdt Den anglikanske Kirke flere af de katolske 
former, såsom den apostolske succession og mange kirkeskikke. 
 
Reformationen i Danmark 
I 1536 gennemførtes under kong Christian III en reformation, og han gav den danske kirke en luthersk 
kirkeordning. I øvrigt fortsatte kirken det meste af sin hidtidige tjeneste på sogneplan, for der var tale om en 
reformation, ikke om en ny kirkedannelse. De følgende konger fortsatte den evangelisk-lutherske linje, og 
havde stor indflydelse på kirken. Efter enevældens indførelse kom i 1683 Danske Lov, der lovgav for 
kongens religionsvæsen. Nogen selvstændig kirke opereredes der ikke med, men kongen lovgav for 
danskernes religiøse anliggender, ligesom han forvaltede andre af rigets anliggender. Danske Lov fastslog 
kongens suverænitet i forhold til alle love, dog måtte han ikke vige fra det evangelisk-lutherske 
trosgrundlag, der defineredes som følgende fem bekendelsesskrifter: Den apostolske, nikænske og 
athanasianske Trosbekendelse, Den uforandrede augsburgske Bekendelse fra 1530 og Luthers lille 
Katekismus. Enevældens statsform varede til 1849, og den evangelisk-lutherske kirke var monopolreligion i 
Danmark frem til dette tidspunkt – med den undtagelse at jøder, katolikker og reformerte på ganske 
bestemte betingelser kunne danne menigheder. I begyndelsen af 1800-tallet opstod gudelige vækkelser, 
hvor lægfolk samledes til møder. Denne forsamlingsvirksomhed, der som oftest var luthersk i dogmatisk 
henseende og som oftest ønskede at samarbejde med statskirkens præster, var med til at nedbryde det 
statskirkeligt-præstelige monopol og kom på længere sigt til at bidrage til lægfolkets større rolle i det 
evangelisk-lutherske kirkeliv. 
 
Metodismen opstår i England i 1700-tallet 
I England opstod metodismen som en folkelig bevægelse indenfor Den anglikanske Kirke med den hensigt at 
fremelske helhjertet kristendom i overensstemmelse med Bibelen midt i deismens England. Kristendommen 
skulle blive mere end en passiv kulturarv, og derfor søgte de sammen for at læse Bibelen samt skrifter af 
Oldkirkens fædre og markante kirkehistoriske personer. Bevægelsen var også handlingspræget derved, at 
Oldkirkens praksis vedrørende faste, bøn til bestemte tider, nadverfejring i hjemmene og indsamling af 
midler til de fattige blev fremelsket. Universitetslæreren og præsten John Wesley fremstod efterhånden 
som leder af denne bevægelse, der allerede havde fået flere øgenavne hæftet på sig. I nedsættende mening 
var betegnelsen "methodist" ofte benyttet fordi bevægelsen lagde vægt på disciplin og orden i udøvelse af 
såvel bøns- og gudstjenesteliv som hjælpearbejde til fordel for de svagest stillede. John Wesley tog 
smædenavnet til sig, fordi han forstod, at modstanderne uden at vide det havde genoplivet den oprindelige 
betegnelse for de kristne. Metodist er et græsk ord, met-hodos, som betyder ”planmæssig fremgangsmåde 
efter en given vej”, og i Apostlenes Gerninger benyttes betegnelsen, ”dem, der fulgte Vejen”, i naturlig 
fortsættelse af Jesu sprogbrug, ”Følg mig!” og ”Jeg er Vejen ...”. Metodist blev herefter opfattet positivt som 
en genoplivelse af det oprindelige nytestamentlige navn for at være kristen. Under John Wesley og 
broderen Charles Wesleys ledelse udviklede metodismen sig til at blive en af det attende og nittende 
århundredes mest indflydelsesrige bevægelser, der påvirkede store dele af engelsk samfundsliv og blandt 
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andet fremmede udviklingen af skole- og sundhedsvæsenet. Under hele Wesleys livstid var metodismen en 
del af Den anglikanske Kirke. En gren af denne bevægelse udkrystalliserede sig senere til en selvstændig 
kirkedannelse i England udenfor Den anglikanske Kirke. Efter sin selvstændiggørelse bar den metodistiske 
kirke Den anglikanske Kirkes læremæssige træk videre, således at der fortsat var tale om en protestantisk 
kirke med arv fra Luther og reformationen. Engelske nybyggere i Amerika bragte metodismen med sig. Efter 
uafhængigheden og oprettelsen af de Forenede Stater i Amerika, hvor alle engelske embedsmænd - 
herunder de anglikanske præster - måtte forlade landet, blev Den Biskoppelige Metodistkirke stiftet i 1784. 
Den udviklede sig eksplosivt som en ægte kirke af det nye kontinents livssyn og mentalitet. 
 
Dansk luthersk kirkeliv efter grundloven 1849 
Grundloven af 1849 gav religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Det blev nu legalt at danne nye menigheder og 
trossamfund i landet, og det blev også muligt at få et nyt trossamfund anerkendt – et begreb, der gav visse 
rettigheder og pligter til det pågældende trossamfund, fx med personregistrering, så det anerkendte 
trossamfund blev sikret en plads i den offentlige forvaltning og dermed blev en del af det ”officielle” 
Danmark. Dermed mistede den evangelisk-lutherske kirke sin monopolagtige status, men nogen 
religionslighed blev ikke indført. Grundlovsfædrene var ikke kirke- og religionskritiske, og idet de 
forventede, at det danske folks store flertal ville forblive i den lutherske kirke, gav de denne navnet 
folkekirke. Som folkekirke skulle den evangelisk-lutherske kirke understøttes af staten, dog uden at denne 
støtte var nærmere defineret. I øvrigt skete der i 1849 og i årene derefter ikke væsentlige forandringer i den 
evangelisk-lutherske kirkes indre og ydre liv, idet den fra enevælden nedarvede kirkeret og 
forvaltningspraksis opretholdtes. For Folkekirkens opslutning i befolkningen blev det formodentlig af stor 
betydning, at der inden for Folkekirken opstod vækkelsesbevægelser og kirkelige foreninger, præget af 
engagerede lægfolk. Det gav dynamik og fleksibilitet og flere kredse fik ejerskab til Folkekirken. Samtidigt 
blev Den danske Folkekirke opdelt i kirkelige retninger – grundtvigianismen, Indre Mission, Kirkeligt 
Centrum m.fl. – der også ofte har været organiserede på lokalt plan og som har været med til at sikre en 
lokal opbakning til evangelisk-luthersk kristendom og til Folkekirken. Der blev en tradition for rummelighed i 
Folkekirken og for et sammenhold trods teologiske, kirkelige og kirkepolitiske meningsforskelle. 
 
Udvandring og metodisters virke i Danmark fra 1850’erne  
De samfundsmæssige forandringer med social nød i en voksende befolkning i midten af det nittende 
århundrede satte gang i udvandringen til Amerika, også fra Danmark, for at få bedre levevilkår.  
Den kristendom, der mødte de danske udvandrere i Amerika, var en vækkelseskristendom, der forudsatte 
personlig tilslutning og engagement, efter at "Den Anden Store Vækkelse" prægede alle protestantiske 
kirkesamfund i Nordamerika fra 1830’erne. Den folkelige rejsning, som de gudelige vækkelser var udtryk for 
i Danmark, og de frie kirkers karakter af folkebevægelse i Amerika var på en måde parallelle og beslægtede, 
og danske udvandrere fra de religiøst vakte miljøer havde ikke vanskeligt ved at finde sig tilrette. 
Metodistkirkerne udgjorde det største kirkesamfund i USA, og skandinavisksprogede metodistmenigheder 
voksede frem. I New Yorks havn etablerede Metodistkirken en sømandskirke for at betjene havnens søfolk 
og hjælpe de mange emigranter, og den fik afgørende betydning for metodismens udbredelse blandt 
danskere, der bosatte sig i andre områder i Amerika, og blandt danskere, der vendte tilbage til fædrelandet. 
I 1850'erne sporedes den første metodistisk inspirerede forkyndelse i Danmark. Hjemvendte danskere 
aflagde vidnesbyrd og prædikede i private hjem og i vakte lægmandskredse. I 1859 etablerede dansk-
amerikaneren Chr. Willerup, som i Amerika var blevet uddannet og ordineret som metodistpræst, den 
første menighed i København. I de første halvhundrede år af kirkens historie var der meget tætte bånd til 
den dansk-norske Metodistkirke i Amerika, som var større end Metodistkirken i Danmark, og som med sin 
integration i det største amerikanske kirkesamfund udgjorde det kirkelige bagland for metodismen i 
Danmark, som modtog økonomisk støtte herfra. I Danmark var der stor modstand mod metodismen, da de 
første selvstændige menigheder blev stiftet. Mange dansk-amerikanere, der i Amerika havde oplevet 
vækkelsernes tværkirkelige sammenhold mellem de protestantiske kristne, stod helt uforstående overfor 
statskirkelighedens åbenbare modstand overfor metodisterne. Metodismens oprindelsesland var England, 
men den amerikanske metodisme kom til at indtaget førstepladsen i den globale metodistiske kirkefamilie 
og som inspirationskilden til al kontinental-europæisk metodisme, fordi det var i Amerika metodismen først 
etablerede sig som selvstændig kirke.  
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Juridiske forhold for Den danske Folkekirke og Metodistkirken 
 
Folkekirken: Der blev i grundloven 1849 givet et løfte om at Folkekirkens forfatning skulle ordnes ved lov, 
men dette løfte er ikke blevet indfriet, idet der aldrig er kommet nogen samlet lov for Folkekirken. Den 
danske Folkekirke er dermed i vid udstrækning forblevet et led i den almindelige offentlige forvaltning. 
Retssager i kirkelige spørgsmål følger almindelig retspleje, idet der dog siden 1992 har eksisteret en lov om 
gejstlige læresager, så der i sager af læremæssig karakter mod en præst skal udpeges teologisk sagkyndige 
til at medvirke side om side med byrettens/ landsrettens juridisk uddannede dommere, hvorved der bliver 
tale om en særlig ”præsteret”. Den lovgivende magt i Folkekirken ligger hos Folketinget. I en række 
spørgsmål, der skønnes at være af ”indrekirkelig art”, har Folketinget dog undladt at benytte sig af sin ret til 
lovgivning, hvorfor området (fx vedr. salmebøger, liturgier og ritualer) i praksis reguleres i form af kongelige 
anordninger, efter indstilling fra kirkeministeren, der igen typisk har hentet rådgivning hos biskopperne, 
kommissioner og kirkelige aktører. Folketinget og Kirkeministeriet har uddelegeret en del af sin magt til 
menighedsråd, provstiudvalg, stiftsråd og stiftsadministrationer. Den danske Folkekirke er territorialt 
opbygget, og landet er opdelt i ca. 2200 sogne, der er samlet i ca. 100 provstier og 10 stifter. Foruden den 
grundlæggende sognestruktur, findes der en række menigheder af særlig karakter (fx for døve), ligesom der 
er ca. 40 valgmenigheder, der også er en del af Folkekirken, men har en række friheder. Uden for 
Folkekirken findes en række evangelisk-lutherske frikirker og frimenigheder. Historisk har disse oftest haft 
grundtvigsk eller tysk baggrund, men de sidste tyve år er der opstået ca. 40 nye frimenigheder med 
baggrund i Luthersk Mission, Dansk Oase eller Indre Mission. Der er tradition for, at en række vigtige 
folkekirkelige opgaver inden for diakoni, mission og undervisning løses af frie folkekirkelige organisationer. 
Siden 1903 har der i hvert sogn været et menighedsråd, valgt af og blandt Folkekirkens voksne medlemmer i 
sognet. Dette menighedsråd har siden 1912 haft ret til at vælge en præst, fra 1922 også ret til at vælge 
biskop, og menighedsrådene har i det hele taget fået øgede beføjelser. Siden 1922 har menighedsrådene i 
hvert provsti valgt et provstiudvalg, der har ansvar for Folkekirkens samlede lokale økonomi indenfor 
provstiets grænser, med ret til at fastsætte og udskrive den nødvendige kirkeskat, der lignes på Folkekirkens 
medlemmer og inddrives af kommunen. Siden 2009 er der i hvert stift oprettet stiftsråd, der har en række 
kompetencer på de anliggender, der varetages på stiftsplan. De for Folkekirken fælles anliggender på 
nationalt plan – dels kirkens ”indre” anliggender, dels den del af Folkekirkens økonomi, der omhandler det 
nationale niveau – varetages stadig af Folketing / minister / dronning. Folkekirkens medlemskab af 
internationale fora som Kirkernes Verdensråd og Det lutherske Verdensforbund ændrer ikke herved, idet 
disse fora ikke er tilkendt nogen beslutningsmyndighed i forhold til Folkekirken, der lægger vægt på at være 
en selvstændig dansk kirke. 
 
Metodistkirken blev i 1865 det første kirkesamfund, som efter religionsfrihedens indførelse i 1849 fik status 
af anerkendt trossamfund. Med Metodistkirken i København som modermenighed fulgte en række 
menighedsdannelser rundt omkring i Danmark. Det var i byer med havne med international skibstrafik, at 
metodistkirkerne i Danmark skød frem. Efter København blev metodistkirker etableret i Svendborg og Vejle, 
dernæst i Aarhus, Frederikshavn, Løkken, Nexø, Aalborg, Odense, Randers og Rønne inden menigheder 
voksede frem inde i landet. Kirkens øverste myndighed i Danmark er Årskonferencen, der ledes af 
biskoppen og består af landets præster samt en delegat fra hver lokal menighed. Metodistkirken modtager 
ikke direkte statsstøtte, og kirken er økonomisk selvbærende primært gennem bidrag og gaver fra sine 
medlemmer. Norden og Baltikum udgør et biskopsområde eller stift. Hvert fjerde år afholdes 
Generalkonferencen i USA, hvilket er øverste myndighed for den globale metodistkirke.  
 
Metodistkirkens internationale navn er United Methodist Church og den har i alt ca. 12 millioner 
bekendende medlemmer, og ca. 35 millioner døbte medlemmer, ca. 60.000 præster og ca. 46.000 lokale 
menigheder. Metodistkirkens kirkeret og ordning er samlet i Disciplinen, som revideres hvert fjerde år af 
kirkens øverste myndighed: Generalkonferencen. Disciplinen indeholder historisk selvforståelse, kirkens 
konstitution og dogmatiske bestemmelser, De Sociale Principper samt bestemmelser for kirkens struktur, 
ledelse og funktion på lokalt, nationalt, regionalt og globalt niveau. Metodistkirken i Danmark er, som en del 
af United Methodist Church, medlem af The World Methodist Council, som består af 66 metodistkirker og 
varetager interne og mellemkirkelige opgaver på vegne af den metodistiske kirkefamilie, der i alt tæller ca. 
80 millioner bekendende medlemmer. 
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Konfessionel egenart for Den danske Folkekirke og Metodistkirken 
 
Folkekirken er efter grundloven evangelisk-luthersk, hvorved der bl.a. forstås, at de fem i Danske Lov 
nævnte bekendelsesskrifter stadig er forpligtende. I præsternes ordinationsritual og i præsteløftet 
indskærpes det da også for kommende præster, at de er forpligtede på at være i overensstemmelse med 
disse. Udover det konfessionelle grundlag har Folkekirken en række kendetegn, som der er bred opbakning 
til at bevare: Folkekirken har et nært forhold til staten, skal være til stede overalt i landet og yde sit bidrag til 
kulturlivet i bred forstand. Folkekirken giver en betydelig grad af rummelighed og frihed til det enkelte 
medlem, til de enkelte menigheder og til de enkelte præster. Dette kommer bl.a. til udtryk i en tradition for 
mindretalshensyn. Samtidigt er der dog også tale om én fælles og genkendelig Folkekirke. Folkekirken 
bygger på demokrati, idet menighedsrådene henter deres demokratiske legitimitet fra, at alle voksne 
medlemmer af Folkekirken har adgang til at stemme til valget af disse. 
 
Metodistkirkens bekendelsesskrifter består af Metodistkirkens religionsartikler 1-24, som er en reformation 
af Den anglikanske Kirkes 39 religionsartikler, heri er inkluderet Den apostolske og Den nikænske 
Trosbekendelse, samt tydelige elementer fra Den augsburgske Bekendelse (luthersk) og Heidelberg 
Katekismen (reformert). Dertil kommer Wesleys Standardprædikener, hvilket er en samling læreprædikener 
over centrale kristne temaer, samt John Wesleys Noter til Det Ny Testamente. Metodistkirken har altid 
været frikirke. Også i tiden hvor metodismen var en bevægelse indenfor Den anglikanske Kirke var det som 
en af staten uafhængig bevægelse og organisation. Metodistkirken har siden stiftelsen i Danmark i 1859 
været en kirke med en missionerende, undervisende og diakonal profil. De første søndagsskoler i Danmark 
blev startet i og ud fra Metodistkirken. Skoleundervisning foregik i stort set alle lokale kirker. Et stort 
diakonalt arbejde, fx bespisning af hjemløse, hjemmesygepleje samt børne- og ældreomsorg blev udøvet og 
blev begyndelsen på en række diakonale og sociale institutioner, der i dag enten er overtaget af staten eller 
selvstændiggjort. Metodistkirken opfatter sin diakonale profil og praksis som et konfessionelt kendetegn. 
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Økumenisk engagement 
 
Folkekirken har aldrig fået en valgt kirkeledelse, der samlet har kunnet tage stilling til engagementet i 
økumeniske anliggender. I praksis har biskopperne spillet en stor rolle med hensyn til, at Folkekirken blev 
medlem af Kirkernes Verdensråd og Det lutherske Verdensforbund, og siden også af Konferencen for 
Europæiske Kirker, Porvoo Fællesskabet og Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa. I 1954 fik 
Folkekirken et uofficielt Mellemkirkeligt Råd, hvor bl.a. alle biskopperne havde sæde. Siden 1989 er det 
mellemkirkelige arbejde blevet lovfæstet, så Den danske Folkekirkens mellemkirkelige Råd nu vælges med 
kompetence på dette område, idet Rådet dog først kan træffe beslutning i en sag, der vedrører 
læremæssige spørgsmål, efter at biskopperne har udtalt sig om det læremæssige.11 Det økumeniske klima i 
Folkekirken har i øvrigt været karakteriseret ved det forhold, at Folkekirken har status som absolut 
majoritetskirke: I 1900 var 99% af den danske befolkning medlemmer af Folkekirken, i 2015 var det 78%. 
Desuden har det præget anliggendet, at der inden for de kirkelige retninger i Folkekirken er ret forskellige 
holdninger til betimeligheden af et økumenisk engagement. 
 
Metodistkirken er en af de kirker, som har været med i den økumeniske bevægelses historie lige fra 
begyndelsen. Metodismen har et stærkt økumenisk engagement, og dens økumeniske forpligtigelse er 
indskrevet i kirkens konstitution. Metodistkirken er som del af sin internationale organisation medlem af 
Kirkernes Verdensråd, Konferencen for Europæiske Kirker og som dansk kirke medlem af Danske Kirkers 
Råd. Ved en fælleserklæring i 1994 tilsluttede Metodistkirken sig, sammen med flere andre metodistkirker i 
Europa, Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa, som hidtil havde været et fællesskab af 
lutherske, reformerte og unerede kirker i Europa.   
 
 
 
 

                                              
11 Notat om samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens biskopper kan læses i sin fulde 

længde her, www.interchurch.dk/om-os/hvordan-arbejder-raadet  

http://www.interchurch.dk/om-os/hvordan-arbejder-raadet
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Liste over relevante tekster 
 
Kyndal, E. (red.), Leuenberg Konkordien og Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa, Udvalgte 
tekster udgivet af Forlaget Anis i samarbejde med Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd, Anis, 
København, 2005. 
 
Heri findes følgende tekster 

a) Leuenberg Konkordien og Den danske Folkekirke 
b) Konkordie mellem reformatoriske kirker i Europa, Leuenberg Konkordien 1973 
c) Jesu Kristi Kirke - Det reformatoriske bidrag til den økumeniske dialog om Kirkens enhed 
d) Om lære og praksis vedrørende dåben 
e) Om lære og praksis vedrørende nadveren 
f) Biskoppernes brev vedrørende Leuenberg Konkordien af 31. juli 1975 
g) Signaturforklaring fra Den danske Folkekirke ved tilslutningen til Leuenberg Konkordien og 

Kirkefællesskabet af 13. maj 2001 
h) Overensstemmelse i spørgsmålet om ”Embede og ordination”, Neuendettelsauer Teserne 1982 / 

1987 
i) Fælleserklæring om kirkefællesskab mellem Leuenberg-kirkerne og de metodistiske kirker 

 
Notat om samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens biskopper, 1998 / 1999 
www.interchurch.dk/om-os/hvordan-arbejder-raadet 
 
Nørgaard-Højen, P., Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, Tekst og Oversættelse, Anis, København, 
2000. 
 
Nørgaard-Højen, P., Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter, Kommentar, Anis, København, 2001. 
 
The Book of Discipline of the United Methodist Church, Methodist Publishing House, Nashville, 2012. 
Publikationen indeholder Metodistkirkens bekendelsesskrifter og Metodistkirkens kirkeordning, som 
udgives hvert fjerde år. Indeholdt heri er også de dokumenter og erklæringer, som Metodistkirken har 
tilsluttet sig.    
 
Metodistisk-lutherske samtaler og rapporter 
The Church: Community of Grace. Lutheran – Methodist Dialogue 1979-1984. Den internationale dialog 
mellem Det Lutherske Verdensforbund og Metodistkirkens Verdensråd.  
 
Svenska kyrkan / Metodistkyrkan i Sverige, Rapport från den första samtalsdelegationen 1979-1985. 
Rapport från den andra samtalsdelegationen 1990-1991. 
Fra 2012 er denne aftale ikke længere i kraft, efter Metodistkyrkan i Sverige sammen med Baptistsamfundet 
og Missionskyrkan dannede Equmeniakyrkan. 
 
Nådens fellesskap, Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke, Oslo, 1994. 
 
Delaktiga i Kristus, Lärodiskussionerna mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkan Suomen 
metodistikirkko och Finlands svenska metodistkyrka, Helsinki, 2010. 
 
Confessing Our Faith Together fra the Evangelical Lutheran Church in America og the United Methodist 
Church, 2009. 
 
Fælleserklæringen om Retfærdiggørelseslæren, Udarbejdet af Det lutherske Verdensforbund og Det pavelige 
råd til fremme af kristen Enhed, udgivet på dansk af Det mellemkirkelige Råd, Revideret udgave 1997. 
Metodistkirken har tilsluttet sig denne luthersk-katolske erklæring i 2006. 
 
Andre økumeniske tekster 

http://www.interchurch.dk/om-os/hvordan-arbejder-raadet
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Baptism, Eucharist and Ministry, Faith and Order Paper no. 111, World Council of Churches, Geneva, 1982.  
Teksten er også kendt som Lima-erklæringen og uddrag heraf foreligger i dansk oversættelse i Teologiske 
Tekster, red. af Afdeling for Dogmatik ved Aarhus Universitet, Aarhus Universitetsforlag, 1994. 
 
At bekende den ene tro, En økumenisk udlægning af den apostolske tro, Det økumeniske Fællesråd, 
København, 2000. Teksten er oversat fra engelske efter Confessing the One Faith. An Ecumenical Explication 
of the Apostolic Faith as it is Confessed in the Nicene-Constantinopolitan Creed (381), World Council of 
Churches, WCC Publications, Geneva, 1991. 
 
Sammen for Livet, Mission og Evangelisering i ændrede landskaber, Kirkernes Verdensråds erklæring om 
mission og evangelisering fremlagt af Kommissionen for Verdensmission og Evangelisering (CWME), udgivet 
i dansk oversættelse af Dansk Missionsråd, 2013. 
 
The Church towards a Common Vision, Faith and Order Paper no. 214, World Council of Churches, Geneva, 
2013.
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Links 
 
Kirkefællesskabet af reformatoriske kirker i Europa: www.leuenberg.net  
 
Leuenberg Konkordien på dansk: www.interchurch.dk/nationalt-og-globalt/leuenberg-
kirkefaellesskabet/leuenberg-konkordien  
 
Metodistkirken i Danmark: www.metodistkirken.dk  
 
The World Methodist Council: www.worldmethodistcouncil.org  
 
Folkekirkens mellemkirkelige Råd: www.interchurch.dk 
 
Den danske Folkekirke: www.folkekirken.dk  
 
Det lutherske Verdensforbund: www.lutheranworld.org  
 
Kirkernes Verdensråd: www.oikoumene.org  
 
Konferencen for Europæiske Kirker: www.ceceurope.org  
 
Danske Kirkers Råd: www.danskekirkersraad.dk 

 

 

http://www.interchurch.dk/nationalt-og-globalt/leuenberg-kirkefaellesskabet/leuenberg-konkordien
http://www.interchurch.dk/nationalt-og-globalt/leuenberg-kirkefaellesskabet/leuenberg-konkordien
http://www.metodistkirken.dk/
http://www.worldmethodistcouncil.org/
http://www.interchurch.dk/
http://www.folkekirken.dk/
http://www.lutheranworld.org/
http://www.oikoumene.org/
http://www.ceceurope.org/
http://www.danskekirkersraad.dk/
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Metodistkirkens Hovedkasse 

(i 1.000 kr)  Resultat 

2014 

Budget 

2015 

Resultat 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Indtægter           

Årskonferencens offergave 121 120 132 135 140 

Kollektdag, præsteuddannelse 14 15 18 18 20 

Julegaven 30 20 12 12 10 

Baltisk Præsteløn (Missionsråd) 17 20 14 20 20 

Kontingent menigheder 415 415 419 422 425 

Lotto og Momskompensation 365 250 340 250 250 

Tilskud uddannelse   60   

Rådet for Folkesundhed   3   

Indtægter i alt 963 840 998 857 865 

      

Udgifter           

Menigheder, bidrag/tilskud 614 670 618 540 500 

Målsætning & strategi 0 0 0 100 150 

Pensionspræmie 211 225 241 250 260 

Biskopskassen 95 100 100 104 104 

Distriktsforstandertjeneste 162 165 187 180 180 

Centralkonferencekassen 28 30 30 31 31 

Tilsk. Til Letland, Nødhj. mv. 20 20 32 20 20 

Evangelisation 8 175 124 50 50 

Uddannelse/kurser 32 75 78 75 75 

Udvalgsmøder og rejser 75 80 67 150 80 

Adm. Himmel&Jord, Årbog 101 100 103 100 100 

Regnskabsmæssig assistance 68 70 45 60 55 

Flytteomkostninger 0 50 0 50 50 

Kontingenter 51 50 50 50 50 

IT udstyr 50 30 11 30 30 

Lotto og momstilskud menigheder 350 240 319 250 250 

Hensat til diplomuddannelse 0 0 43 0 0 

Udgifter i alt 1.813 2.080 2.048 2.040 1.985 

           

Resultat før renter -850 -1.240 -1.050 -1.183 -1.120 

Renteindtægter & udbytte 172 200 254 200 200 

Regulering værdipapirer 311 0 25 0 0 

Resultat -367 -1.040 -771 -983 -920 
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Metodistkirkens Hovedkasse, Status ultimo 2015 (i 1.000 kr) 

 

  2014 2015 

Aktiver    

Værdipapirer  6.700 7.064 

Forvaltningsinstituttet  102 106 

Tilgodehavender  152 170 

Likvide beholdninger  2.863 1.783 

Aktiver i alt  9.817 9.123 

 

  

 Passiver   

 Egenkapital  8.809 8.002 

Familieydelse  -36 0 

Kirkebygningskonto   1.000 1.000 

Sommerhøjskole  31 40 

Hensat til diplomuddannelse  0 43 

Skyldige omkostninger  13 38 

Passiver i alt  9.817 9.123 
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Kurér-Forlagets regnskab 2015 

Salg af bøger         

Indtægter     

Varesalg   9.060,00  

Porto/fragt     283,00 9.343,00 

          

Udgifter         

Varelager 1/1   14.365,00       

Salmebog 1/1   148.320,00       

Varelager 31/12   -14.300       

Salmebog 31/12   -141.030,00       

Varelagerforskydning        7.355,00   

Nedskrivning af bøger   0,00  

Varekøb       400,00     

Vareforbrug         -7.755,00 

Porto, fragt, indpakning       -240,00 

Resultat       1.348,00 

     

Himmel & Jord         

Indtægter         

Abonnementer     47.253,00   

Tilskud fra MBUF/Mission     144.847,14 192.100,14 

            

Udgifter         

Trykning, Himmel & Jord     63.775,00   

Lay-Out     37.500,00   

Forsendelse, Himmel & Jord     80.369,95   

Redaktionsomkostninger     0,00 -181.644,95 

Resultat       10.455,19 

          

Administration         

Udgifter           

Kontoromk. Gebyrer     2.280,21   

Afskrivning     0,00 -2.280,21 

Resultat       -2.280,21 

          

Resultat (Underskud)       9.522,98 
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Status pr. 31.12.2015 

     

Aktiver         

Likvide midler         

Kassebeholdning     300,00   

Bankkonto     50.211,95   

Girokonto     4.996,81 55.508,76 

            

Tilgodehavender         

Himmel & Jord   300,00  

Bogsalg     94,00 394,00 

            

Inventar       0,00  

            

Varelager         

Varelager bøger   14.365,00      

Nedskrivning  -65,00 14.300,00  

Salmebogen   148.320,00   

Vareforbrug  -7.290,00 141.030,00 155.330,00 

              

Aktiver i alt       211.232,76 

            

Passiver         

Ekstern gæld         

Skyldig moms     12.905,63 12.905,63 

           

Intern gæld         

Mellemregning, Hovedkassen     75.000,00 75.000,00 

            

Egenkapital         

Formue 1/1 2015     113.804,15   

Resultat     9.522,98 123.327,13 

            

Passiver i alt       211.232,76 
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Rådet for Ordineret Tjeneste 
 

Rådet for Ordineret Tjeneste arbejder med 

spørgsmål og temaer i relation til præsternes 

medlemskab af Årskonferencen. 

 

Dette betyder i praksis, at ROT vurderer alle 

ansøgninger om ændringer i konference-

forhold, som vore præster må have. 

Eksempelvis et ønske om at gå på pension 

eller nedsat tid. I år indstiller ROT til 

præsternes session at pastor Finn Uth 

overgår til pensioneret forhold i Årskonfe-

rencen. 

 

Det er også ROT som vurderer og inter-

viewer mennesker, som ønsker at tjene som 

præst i Metodistkirken. Forud for en evt. 

optagelse på prøve eller i fuld forening og 

ordination, vurderes kandidatens kald og 

uddannelse, karakter, gaver og kompeten-

cer. 

Vi vil få brug for nye præster inden for 6-9 

år, idet 6 af vore præster vil nå den 

offentlige pensionsalder. Vi ved, at det på 

grund af uddannelsens længde og prøve-

periode tager omkring 7 år at blive præst i 

Metodistkirken. Vi vil derfor opfordre de 

lokale menigheder til at holde øje med 

personer, som evt. bærer på et kald til 

tjenesten som præst i Metodistkirken. 

 

Vi vil også nævne muligheden for en 

tjeneste som lokalpastor i en lokal menig-

hed, hvis man midt i sin eksisterende 

karriere oplever sig kaldet til tjenesten som 

præst. 

 

I takt med, at vi planter og revitaliserer 

menigheder, får vi også her brug for flere 

præster. 

 

Thomas Risager 

formand 
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Metodistkirkens Verdensmission
 

Missionstænkning og missionsarbejde 

undergår markante forandringer. Missions-

engagement er ikke længere betragtet som 

en enretningsbestemt bevægelse fra den 

vestlige verden til udviklingslandene. Kir-

ken over hele verden bliver konfronteret 

med store udfordringer, f.eks. sekularise-

ring, religiøs pluralisme, flygtningekrise og 

migration, økonomiske uretfærdigheder, 

kultursammenstød, globale sundheds pro-

blemer, klimaforandring, m.m., som kræver 

missional tænkning og respons. Selv om 

Metodistkirkens missionsråd er en lille 

gruppe med begrænset gennemslagskraft, 

har vi en vigtig rolle at spille i at formidle 

både ressourcer, kontakter og inspiration til 

menighederne, der vil øge deres engage-

ment, og til de projekter rundt omkring i 

verden, som vi deler ansvar for. 

 

I det forrige år har missionsrådet brugt tid 

på at udvikle en vision for missionsarbejde 

og forståelse i en ny missional kontekst. 

Visionen indrammer 2 forskellige tanker: 

 

1. Vi vil fastholde en ”centralisering” af 

arbejdet i DR Congo og Letland hoved-

sageligt omkring de projekter, som vi har 

støttet i flere år. Missionsrådet vil fortsætte 

med at formidle kontakt til projektom-

råderne, orientere menighederne om pro-

jekternes status, samt opfordre menig-

hederne til økonomisk bidrag eller spon-

sorering. Vi betragter det som yderst vigtigt 

at opretholde et ansvarsfuldt forhold mellem 

Den danske årskonference og arbejdet 

omkring projekter som Den Gode For-

bindelse, Sundhedsklinikken og Bespis-

ningsprojekt i Mulungwishi, Skolebørn i 

Congo, m.m. 

 

2. Vi vil stå som en inspirationskilde og 

samtalepartner for forsamlinger, der ønsker 

en ”decentralisering” af missionsengage-

ment, dvs. at etablere selvstændige projekter 

drevet primært af menigheden selv. Ar-

bejdet kan være i form af et udenlandsk 

projekt, f.eks. Solrøds indsats i forbindelse 

med et børnehjem i Honduras, eller inden-

landsk mission, f.eks. kontakt til asylcentre 

og flygtningearbejde, eller etablering af en 

migrantmenighed. Missionsrådet vil være 

med til at give anerkendelse for disse og 

andre slags initiativer, der fremhæver en 

menigheds missional identitet og udtryk, og 

er med til at gavne folk i nød.   

 

For at skabe et bedre overblik over mis-

sionsrådets projekter såvel som at opfordre 

menighederne til at dele større ejerskab i 

projekterne, udarbejder rådet et projekt-

katalog, som klargør deres formål, virkning 

og økonomi. Det er vores forhåbning at alle 

menigheder i den kommende tid vil tilslutte 

sig konkret til et eller flere projekter med en 

erklæring om økonomisk støtte, også med 

forhåbning om, at der skabes nye relationer 

og en bredere forståelse af Guds nåde og 

kærlighed til alle mennesker. Kataloget vil 

blive uddelt til menighederne og relevante 

målgrupper.  

 

DR Congo 

Sundhedsklinikken i Mulungwishi 

Der er  stor glæde fra folk i området for 

både autoklave og operationsleje, som der 

blev samlet ind til i 2014. De er stadigvæk i 

brug og til gavn for patientene og personale. 

Der blev bevilget 4.200 US dollars, 

indsamlet fra sommerhøjskolen og mis-

sionsrådet til en operationslampe og til 

videre opbygning af den nye operations-

klinik. Lampen er dags dato i tolden i 

Lubumbashi. Vi har støttet med hjælp til 

den elektriske installation i den nye opera-

tionsbygning. Vi håber at der bliver samlet 

penge nok til at færdiggøre opera-

tionsgangen så almindelige operationer, som 

f.eks. blindtarmsbetændelse og kejsersnit 

kan foregå under bedre forhold.  
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Bespisning i Mulungwishi 

Projektet fortsætter med at hjælpe de fejl- 

og underernærede småbørn i Mulungwishi 

området. Vores financielle støtte har en 

afgørende betydning, og i år fik projektet et 

stort boost fra julekollekten, hvor der blev 

indsamlet over 32.000 kr. 

 

Den gode forbindelse 

Siden projektet blev lanceret i med 

etablering af vandforsyning i Mulungwishi 

og nærliggende landsbyer, bliver der nu 

skaffet rent vand til dagligt for ca. 20.000 

mennesker. Betydningen for bekæmpelsen 

af sygdom, øget sundhed for menneskene i 

området generelt, samt deres håb og tro på 

en bedre fremtid er uvurderlig. Projektet 

fortsætter med et fast bidrag til teknikernes 

løn, som sikrer vedligeholdelse af el- og 

vandinstallationerne i Mununu, Mulung-

wishi, Lukunki og Kyaba, samt en god drift 

generelt. Anders Flinck fortsætter med at 

rådgive teknikerne. Efter ansøgning fra 

Anders blev der bevilget 1.250 US dollars 

til projektet til en VLT-styring for at erstatte 

én, der blev ødelagt af et lynnedslag. Det er 

svært at indsamle de nødvendige midler til 

det årlige budget på 25.000 kr. til 

vedligeholdelse og teknikerløn, og der er 

ønske om en vandforsyning mere. 

 

Skolebørn 

Missionsrådet bestræber sig for at give 60 

børn fra socialt udsatte familier fra 

Mulungwishi og nærliggende landsbyer 

mulighed for at gennemføre grundskolen. På 

grund af omkostninger i forbindelse med en 

skolegang samt fattigdommen, der rammer 

mange familier i området, ville der ellers 

ikke være råd uden støtte udefra. Der er ca. 

4000 børn i området, der har alderen til 

skolegang fra 0-6 år, men kun 2.000 går i 

skole. Projektet fik et stort løft efter en 

appel til Landsmødet 2015, hvor der kom 20 

nye sponsorater. Man kan sende et barn i 

skole med et fast bidrag på 60, kr. om 

måneden, og vi håber at der vil komme flere 

faste donorer i år. 

 

Letland 

Kontakt til Letland fortsætter i formen af, 

økonomisk støtte for Camp Wesley, Hope 

Center, præstelønninger og julehjælp. 

Frederikshavn menighed har igen gjort en 

stor indsats med at samle tøj, legetøj og 

andre sager, som blev pakket i en container, 

sendt og uddelt til belastede mennesker ved 

 juletiden. Der blev bevilliget 15.000 kr. til 

nye vinduer i forbindelse med en skole-

fritidsordning i Liepa.  

Flere danske metodister har besøgt Letland i 

løbet af året, ink. Jeanette og Preben Holm, 

og Rasmus Hastrup, og de kan bekræfte at 

vores støtte er til gavn for kirken og 

befolkningen i øvrigt. Som forlængelse af 

TUF’s besøg i Letland i 2014, var flere 

lettiske unge på besøg til TUF mødet i 

København i september. Vi er tak-

nemmelige for vores partnerskab med 

Metodistkirken i Letland, og glæder os til et 

fortsat godt samarbejde omkring en række 

af missionsprojekter og venskabsbesøg. 

 

Indien 

Indiensvenner gør en stor indsats til fordel 

for en landsbyskole og syskole for piger, til 

stor gavn for de involverede børn og unge. 

Aarhus menighed går i spidsen for pro-

jekterne, som også har støttet et fritidshjem 

for piger i et meget fattigt område af Delhi.  

 

Honduras 

Missionsrådet var med til at give økonomisk 

støtte til Solrød Frikirkes engagement i 

Honduras. I sommeren rejste et team til 

børnehjemmet Ranacér i Tegucigalpa, hvor 

deltagerne var med til at formidle tro, håb 

og kærlighed til nogle af byens fattigste 

børn.  

 

Nyt om missionslodsedler 

I efteråret 2015 valgte DMR-U at ophøre 

salg af missionslodsedler. Denne beslutning 

har betydet slutningen af en mange års 
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tradition for støtte til mission, og har haft 

konsekvenser for missionsrådets drift-

budget. Der overvejes nu andre er-

statningsmuligheder, som vil give støtte til 

velgørenhedsprojekter blandt nogle af 

verdens mest udsatte mennesker. 

 

Missionsrådet vil yde et stort tak til alle, 

som har støttet missionsarbejdet i det for-

gangne år. Engagementet har ytret sig på 

mange måder, både med økonomisk bidrag 

til faste projekter, praktiske arbejde, og i 

formen af nye initiativer, der har været med 

til at viderebringe Jesu kærlighed til 

mennesker nære og fjerne. Denne hjælp har 

stor betydning for vores venner i Congo, 

Letland og rundt omkring, og vi ser frem til 

at bygge på de gode forbindelse, der er 

blevet opbygget gennem årene. I lyset af de 

store udfordringer, der konfronterer os alle, 

både inde og ude for landets grænser, vil 

behovet for en forstærket missional indsats 

kun vokse. Med Guds hjælp må vi alle være 

med til at give udtryk for Guds mission i 

verden gennem et forøget engagement.

  

Mark Lewis 

Missionssekretær 

 

 

Forslag 

1. Kollekter 2016-2017 

a. Missionssøndagen i maj 2016 er til 

hver menigheds eget missionsprojekt 

b. Julekollekten 2016 er til verdens 

fattige 

c. Kollekt i februar 2017 er til baltiske 

præsters lønforhold  

 

2. Præcisering af valgprocedure 
Da de nuværende regler fra 2010 er uklare i 

forhold til valg af suppleant, vil vi gerne have 

disse præciseret, således at teksten 

"Årskonferencen vælger en suppleant til rådet." 

ændres til "Årskonferencen vælger en suppleant 

til rådet for 1 år ad gangen". Hvis det vedtages 

har det effekt fra førstkommende valg til 

suppleant. 
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Regnskab 2015 og budget 2016 

Indtægter 

    

 

Budget 2015 Regnskab 2015 Budget 2016 

Drift 

   Ordinære indtægter  

   Missionsbøsser 

 

                 1.000  

 Uspecificeret bidrag fra menigheder 2.000 

  Bidrag fra enkeltpersoner 4.000 3.100 3.000 

Tipsmidler 2.500                  2.500               2.500  

Lodsedler 20.000 18.029 1.500 

Diverse indtægter 5.000 

  Renteindtægter 

 

25 

 Ordinære indtægter i alt 33.500 24.654 7.000 

Drift, Total 33.500 24.654 7.000 

    PROJEKTER 

   Congo 

   Skolepenge 50.000 73.225 70.000 

Den gode forbindelse, vedligehold 15.000 2.350 10.000 

Pedel og teknik løn 15.000 

 

           15.000  

Bespisningprojektet 45.000 32.567 

 Klinikken i Mulungwishi 

 

13.521 40.000 

Gaver/ Kollekter 

   Vand i Lukunki  7.087  

50/50 Mununu udvidelsesprojekt 12.500 

  Mulungwishi Unversity løn 

 

               10.000  

 Sommerhøjskolen (2015) 15.000 14.534 

 Diverse 

 

9.005 

 Congo Indtægter i alt 152.500 162.288 135.000 

    Letland 

   Præstelønninger            20.000  11.284            20.000  

Hope Center 

 

500 

 Julehjælp Letland 

   Skoleprojekt 

   Missions søndag (Sommerlejr) 20.000 23.452 

 Diverse 

   Letland indtægter i alt 40.000 42.528 20.000 

    Indien 

   Indiens venner            50.000  20.000 30.000 

Fadderskaber 

 

6.895 

 Diverse 

   Indien indtægter i alt            50.000  26.895 30.000 
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Honduras    

Honduras    

Honduras indtægter i alt 0 0 0 

Projekter, Total 242.500 231.711 185.000 

     Indtægter, i alt  276.000 256.364 192.000 

    

    

    Udgifter 

    

 

Budget 2015 Regnskab 2015 Budget 2016 

Drift 

   Ordinære udgifter 

   Lodsedler 4.750 4.146 

 Landsmødeaktiviteter                 500  

 

                500  

Diverse udgifter i alt 5.250 4.146 500 

    Repræsentationsudgifter 

   Mad i Missionsrådet 1.000 1.776 1.000 

Rejseudgifter til Missionsrådsmøder              8.000  6.165              8.000  

Rejse/ophold repræsentation 5.000 5.924 6.000 

Gaver/ Blomster 

 

150 

 Rejse/ ophold til Årskonference 4.500 3.246              4.500  

Repræsentationsudgifter i alt 18.500 17.261 20.300 

    Administrationsudgifter 

   Leje af projektor                 500                      200  400 

Frimærker/ porto 500 

 

500 

Revisionshonorar 

   Årbog 

   PR materiale inkl nyhedsbrev 

  

2.000 

Bankgebyrer 2.500 1.107 1.500 

Diverse 

 

130 

 Administrationsudgifter i alt 3.500 1.437 4.400 

    Andre organisationer 

   Dansk Økumenisk Kvindekonference 250 500 500 

DMR og DMR-U 6.500 6.500 4.500 

Andre organisationer udgifter i alt 6.750 7.000 5.000 

    Drift udgifter total            34.000  29.844 30.200 
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Projekter 

   Congo 

   Skolepenge            50.000  58.956 70.000 

Skolemateriale og bøger 

   Den gode forbindelse, vedligehold 15.000 8.250 10.000 

Pedel og teknik løn            15.000  12.311            15.000  

Bespisningprojektet 20.000 

 

20.000 

Klinikken i Mulungwishi 30.000 29.979 40.000 

50/50 Mununu udvidelsesprojekt 12.500 

  Mulungwishi Unversity løn 

  

11.240 

Sommerhøjskolen 2015 15.000 14.534 

 Diverse  

 

14.192 

 Congo udgifter i alt 157.500 145.308 166.240 

    Letland 

   Præstelønninger            20.000  10.834            20.000  

Hope Center 

  

426 

Camp Wesley 

  

5.144 

Julehjælp Letland 5.000 

  Missions søndag (Sommerlejr) 20.000 23.452 

 Skole-fritidshjem   7.292 

Skoleprojekt Letland (døre/vinduer)   15.000 

Diverse 

 

4.595 

 Letland udgifter i alt 45.000 38.881 47.862 

    Indien 

   Indiens venner 71.837 57.544 27.495 

Indien udgifter i alt 71.837 57.544 27.495 

Honduras 

   Honduras 

 

10.000 

 Honduras udgifter i alt 

 

10.000 

 Projekter total 274.337 251.732 241.597 

Projekt udgifter, I alt 308.337 281.576 271.797 

Resultat -32.337 -25.212 -79.797 

 

 

   Balance 2014 2015 

Aktiver  

  OIKOS Andelsbank         1.000,00                   1.000  

Jydsk Sparekasse Konto 9551 0002794519 15.124 15.149 

Jydsk Sparekasse Konto 9551 6130256307  180.516 135.391 

Danske Bank Konto 9544 1190261 219.219 239.107 

Aktiver i alt 415.859 390.647 
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Passiver 

  Egenkapital -bundne midler 

  Præstelønninger - 450 

Hope Center -74 426 

Camp Wesley 5.144                  5.144  

Julehjælp Letland 3.000                  3.000  

Skoleprojekt Letland - 

 Øvrige Letland 30.647 33.344 

Letland i alt 38.718 42.365 

   Indiens Børn 

  Fadderskaber 58.144 27.495 

Indien i alt 58.144 27.495 

   DR Congo 

  Skole Mulungwìshi 26.221 40.290 

Bespisningsprojekt 146 32.713 

Klinikken Mulungwishi 45.233 28.775 

Den gode forbindelse 7.507 1.607 

Pedel og tekniker løn -25.830 0 

Vand i Lukunki - 

 50/50 Mununu udvidelsesprojekt -12.360 0 

Mulungwishi university              1.240  11.240 

Øvrige Congo -7.674 10.401 

Microlån            23.262  0 

DR Congo i alt 57.745 125.026 

   Egenkapital bundne midler total 154.606 194.885 

Egenkapital fri midler 261.253 195.761 

   Passiver total 415.859 390.647 

   Noter;  

Note 1: Negativ saldo på pedel og tekniker løn udlignes af frie midler 

Note 2: Negativ saldo på 50/50 Mununu udvidelsesprojekt udlignes af frie midler 

Note 3: Saldo microlån blev overført til øvrige Congo 
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Metodistkirkens Råd for Folkesundhed 
 

Rådet for Folkesundhed fik ved Års-

konferencen 2015 en ny sammensætning. 

Ingen i det afgående råd fortsatte i ny 

valgperiode. De nye medlemmer af Rådet 

var alle medlemmer af Metodistkirkens 

Landsledelse. Det har betydet, at samtaler i 

Rådet har foregået i forbindelse med 

Landsledelsens møder. 

 

Det afgående råds kontakter er overtaget af 

det nye råd. Regnskabet, som stod overfor et 

kassererskifte, blev afsluttet og revideret i 

efteråret 2015, hvorefter en beskeden be-

holdning er indgået på egen konto i 

Metodistkirkens Hovedkasse, hvor den 

fortsatte regnskabsaflæggelse og revision 

har fundet sted. 

 

Rådet har bevilget støtte til Temadag i 

Strandby Metodistkirke om misbrug og 

mobning blandt børn og unge. Et godt 

arrangement, som rækker ud over kirkens 

grænser. 

 

Rådet foreslår Årskonferencen, at Rådet 

nedlægges som selvstændigt råd, og at 

arbejdet med folkesundheden lægges ind 

under Metodistkirkens Landsledelse. Der-

med fastholdes formålet, men kirkens 

struktur på dette område forandres. 

 

I den Visions- og Målsætningsplan, som 

Landsledelsen lægger frem til vedtagelse på 

Årskonferencen 2016, er et af fire 

fokusområder Folkesundhed. I denne pri-

oritering af arbejdet med folkesundhed ser 

Rådet, at Rådets formål føres videre i 

fremtidens kirke. På en måde bliver Rådets 

formål bragt i centrum for kirkens samlede 

vision og målsætning. 

Rådet for Folkesundhed 

Jørgen Thaarup 
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Regnskab 2015 

Indtægter   

Ingen indtægter i 2015  0,00 

   

Udgifter   

Kontormaterialer 866,00  

Porto og gebyrer 50,00  

Administration 1.500,00  

Abonnement 50,00  

Internetopkobling 2.100,00  

Temadage 21.184,36  

Andre møder 2.222,20  

Kørsel 1.073,19  

Revision 1.500,00 30.545,75 

Årets resultat kr. -30.545,75 

   

Status 31. december 2015   

   

Aktiver   

Jyske bank 7845-107013-6  2.929,18 

  2.929,18 

   

Formueforklaring   

Egenkapital primo 2015  33.474,93 

Årets resultat  -30.545,75 

Balance  2.929,18 
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Metodisthistorisk Selskab 

Metodistkirkens Landsarkiv og Bibliotek 
 

Landsarkivets frivillige arbejder støt videre 

med systematisering af dokumenter og 

billeder fra Metodistkirkens historie. Årets 

overraskelse har været en henvendelse fra 

Danmarks Tekniske Museum, der i 

forbindelse med en oprydning havde fundet 

et stort antal gamle glaspladebilleder fra 

Jerusalemskirken og Centralmissionens 

arbejde i begyndelsen af Det 20. 

århundrede. Museet har fået billederne 

overført til digitalt format og dermed sikret 

deres overlevelse. Billederne blev fremvist i 

Jerusalemskirken i november og digitale 

kopier overdraget til Metodistkirkens 

Landsarkiv. 

 

 

Ole Birch 
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Metodistkirkens repr. i Økumeniske Udvalg 

Det Danske Bibelselskab  

Bibelselskabet har i mere end 200 år 

arbejdet for at udbrede bibelen i Danmark.  I 

de sener år har også støttet bibeludgivelse 

på steder i verden, hvor der er behov for 

støtte til kristne mindretal, der på forskellige 

måder er udfordret i deres forsøg på at 

skaffe bibler på deres eget sprog til 

udbredelsen af kristendommen. Til dette 

formål har man en ret omfattende 

indsamlings virksomhed.  

Bibelselskabet er nu færdig med den 

omstrukturering, der skal gøre bogsalget 

mere nutidigt. Man satser nu udelukkende 

på den digitale boghandel. 

Samtidigt ser det ud til, at men har fået styr 

på økonomien, så man igen kan skabe 

overskud i selskabets forlagsvirksomhed.  

Den konstituerede generalsekretær Moren 

Predstrup blev  pr. 1/8 afløst af den nye 

generalsekretær Birgitte Stoklund, hun er 

uddannet teolog fra Århus Universitet og 

har tidligere været forlagsredaktør på 

Kristelig Dagblad og leder af Grundtvig- 

akademiet. 

  

Niels Urup Nielsen 

 

 

Evangelisk Alliance 
 

EA i Danmark fortsætter med at være ”en 

platform for evangeliske kirker og organi-

sationer, der vægter værdier som Ordet, 

bønnen, missionen, efterfølgelsen og fælles-

skabet”.  

 

Beduge 2016 blev afholdt i januar under 

temaet, ”De fortabte sønner vender tilbage”. 

Indsamlingen blev brugt til gavn for 

organisationen Faros, som er med til at 

formidle hjælp til mindreårige flygtninge-

børn fra 10-18, som rejser alene. På 

nuværende tidspunkt er et beløb på 300.000 

kr. blevet sendt til projektet, og indsam-

lingen fortsætter indtil d. 1. juni. 

 

Repræsentantskabsmøde og kommende 

temadage vil bl.a. sætte fokus på kirkens 

møder med muslimer i Danmark. 

 

Bedeuge foregår næste gang i januar 2017 d. 

8.-15. 

  

 

Mark Lewis 
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Danske Kirkers Råd (DKR) 
 

15 kirkesamfund er medlemmer af Danske 

Kirkers Råd. I Økumenisk Forum under 

Danske Kirkers Råd er 44 kirke-

organisationer 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, i hans fravær af Lilli Uth, og af 

Jørgen Thaarup. Rita Jørgensen er 

medlemsorganisationernes repræsentant i 

Danske Kirkers Råds forretningsudvalg 

frem til årsmødet 21. maj 2016, hvor Rita 

Jørgensen ikke opstiller til valg for en ny 

periode.  

 

I 2015 har spørgsmålet om kirkernes 

stemme ind i den Europæiske migration 

været et tilbagevendende tema. DKR har 

udsendt nyhedsbrev med kirkernes holdning 

til åbenhed og større menneskelig 

imødekommenhed i forhold til flygtninge og 

mennesker, som rejser omkring for at finde 

bedre livsvilkår nye steder.  

 

Der er fortsat udvalgsarbejde med 

forberedelser af reformationsfejringen i 

2017. Herunder arbejde med publikation om 

kristentro, som tænkes omdelt af lokale 

kirker til husstande over hele landet. 

Ligeledes arbejde i udvalg til forberedelse 

af alle kirkers deltagelse i markering af 

reformationen lokalt og nationalt i 2017. 

 

Relationen til andre religioner, især 

relationen mellem kristendommen og islam 

og de to religioners organiserede tilhængere, 

er et nyt, men tilbagevendende 

arbejdsområde for DKR. Forskellige 

dialogmøder og oplysende arrangementer 

har været afholdt. Ligeledes deltager DKR i 

andre organisationers arrangementer om 

religionsdialogen. DKR har den opfattelse, 

at religionsdialogen får en større og større 

betydning, ikke blot i de kristne kirkers 

relation til andre religioner, men også som 

katalysator for hele samfundets udvikling 

som arena for flere religioners til-

stedeværelse samt mødet og sameksistensen 

mellem mennesker, som er formet af 

forskellige religioners værdigrundlag og 

etos. 

 

DKR er aktør i forhold til det af Folketinget 

nedsat Trossamfundsudvalg, som arbejder 

med lovgivningen for trossamfundene 

udenfor Folkekirken, som det er defineret i 

dansk lovgivning. Vi har, som 

Metodistkirke, været aktive i de høringer og 

konsultationer, som har været afholdt, og 

leveret synspunkter og problematikker, som 

vi opfatter, vil være af betydning til 

afklaring i kommende lovgivning.  

 

Frikirkeforum under Danske Kirkers Råd 

samles i forbindelse med DKRs ordinære 

møder, mindst en gang årligt. Det er kun få 

sager, der behandles i Frikirkeforum, da 

flest sager angår alle kirke og bedst 

varetages i DKR. 

 

Danske Kirkers Råds årsmøde finder sted 

21. maj 2016 og vil kun have begrænset 

metodistisk deltagelse p.g.a. Metodist-

kirkens Generalkonference i USA. Rita 

Jørgensen afgår som formand for 

Økumenisk Arbejdsforum og medlem af 

forretningsudvalget og genopstiller ikke til 

ny valgperiode. Tak til Rita for mange års 

arbejde i DKR og et trofast metodistisk 

bidrag til det økumeniske Danmark. 

 

Jørgen Thaarup 
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Økumeniske læresamtaler mellem Metodistkirken og Folkekirken  
 
Siden 2012 har repræsentanter for 

Metodistkirken i Danmark mødtes to gange 

årligt til læresamtaler med repræsentanter 

for Den danske Folkekirke. Det er øku-

meniske samtaler, som har foregået på det 

grundlag, som er indeholdt i det såkaldte 

Leuenberg Konkordie, hvori også indgår en 

europæisk aftale mellem de lutherske og de 

metodistiske kirker om gensidig aner-

kendelse af forkyndelse, sakramenterne og 

præsteembedet. Samtalerne i Danmark har 

været ført ud fra den situation og historie, 

som er den lutherske og den metodistiske 

kirke baggrund i Danmark. I marts 2016 

blev samtalerne afsluttet med udfærdigelse 

af et dokument, som indeholder beskrivelse 

af de to kirkers fælles forståelse af væsentlig 

kristen troslære, samt en aftaletekst, hvor 

kirkerne gensidigt anerkender hinanden og 

meddeler hinanden fællesskab omkring 

forkyndelse, sakramentsforvaltning og 

præsteembede. Det udvalg, som har ført 

samtalerne, lægger et fælles dokument frem 

for de to officielle styrende organer i de to 

kirker til godkendelse og underskrift. For 

Metodistkirkens vedkommende er det 

Årskonferencen 2016, som bedes godkende 

det opnåede resultat ved samtalerne. For 

Folkekirkens vedkommende er det Det 

Mellemkirkelige Råd og Biskops kollegiet, 

som bedes godkende resultatet. Hvis de to 

besluttende organer godkender dokumentet 

og den foreslåede aftale, hvilket udvalget 

enstemmigt står bag, så vil aftalen lede frem 

til en officiel anerkendelse ved to guds-

tjenester i efteråret 2016. Den officielle 

anerkendelse består i fælles gudstjenester i 

en Metodistkirke og en Folkekirke, hvor 

forkyndelsesfællesskabet praktiseres, fælles 

nadver, og ikke blot gæste-nadver, cele-

breres, og hvor aftaledokumentet under-

skrives af kirkernes ledelser med efter-

følgende fejring.  

 

Aftaledokumentet vil fremlægges på 

Årskonferencen 2016, og årskonferencen 

bedes godkende dokumentet. 

 

Jørgen Thaarup 
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Metodistkirken i Nordeuropa 

Centralkonferencens Råd 

og Biskopskomite 
 

In May this year United Methodist delegates 

from across the world including 10 from the 

Eurasia and 10 from the Nordic and Baltic 

area will gather for General Conference in 

Portland, Oregon. The General Conference 

is an assembly of church leaders gathered in 

Christian Conferencing asking the Holy 

Spirit for guidance, strength and courage in 

making its decisions.  As the top legislative 

and visioning body of our church the 

General Conference is charged with the 

responsibility of giving direction, setting 

priorities and making decisions about 

structure and polity.  

The delegates will deal with a large number 

of significant matters like the four focus 

areas of our ministry, global apportion-

ments, more episcopal areas in Africa, 

decline in worship attendance and member-

ship particularly in the US, church vitality, a 

general book of discipline, human sexuality, 

new structure proposals, global social 

principles and much more. Many of these 

issues may affect us in substantial ways 

such as decisions regarding the church’s 

development towards becoming increasingly 

global in its scope, structural changes and 

human sexuality.  

As this report is written before General 

Conference, we cannot know what the 

decisions will be, however, as several of our 

annual conferences will meet afterwards, 

they will be able to discuss the different 

decisions, as we all will discuss the 

decisions when we meet for Central 

Conference in Fredrikstad, Norway.  

 

In Him we live, move and exist 

“In Him we live, move and exist” is the 

theme of the Central Conference in Fredrik-

stad, Norway 19-23. October 2016. The two 

local churches in Fredrikstad with the 

United Methodist Church in Norway are 

doing an outstanding job in preparing for 

the conference, and we can look forward to 

5 engaging and inspiring days where we 

will focus on our task of the church to make 

disciples of Jesus Christ through which 

God’s world marked by war, desperation, 

escape, hunger, injustice and sin may be 

transformed.  

 

Election of bishop 

There will be an election of bishop for the 

Nordic and Baltic area at the upcoming 

Central Conference. All the annual con-

ferences as well as boards, local churches 

and individuals are able to nominate. At its 

meeting in March 2016 the Central Con-

ference Council has nominated Bishop 

Christian Alsted to be reelected. 

 

World Methodist Conference 2021 in 

Gothenburg? 

In August representatives from the more 

than 80 million members of the worldwide 

Methodist family will gather for the World 

Methodist Conference in Houston, Texas. 

Methodists from our central conference are 

encouraged to participate in this inspiring 

conference.  

An invitation to host the next World 

Methodist Conference in 2021 in 

Gothenburg, Sweden will be given by the 

Uniting Church in Sweden with some 

support from annual conferences in Norway 

and Denmark. If this invitation is accepted, 

it will be a once in a lifetime possibility for 

Methodists in Northern Europe to get a 

firsthand experience of this significant event 

 

Finances 

The Central Conference Fund has a small 

deficit in 2015, mainly due to decline in 
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apportionments from some of the annual 

conferences. The Central Conference 

Council has decided to use funds from the 

reserves  with last year’s surplus to support 

travel to the 2016 Central Conference for 

the Baltic and Eurasia delegates. The 

Central Conference will discuss the budget 

for the coming quadrennium and make 

decisions regarding the funding of the 

meetings of the council and of the 2020 

Central Conference. 

 

The Central Conference Council 

 

The Nordic and Baltic Area 

In addition to the report from the central 

conference council some additional infor-

mation must be added. 

 

Methodist Identity Today  

The Nordic and Baltic area group has 

successfully published the first book in a 

series on “Methodist Identity Today” with 

contributions from clergy and theologians 

across the area. A second book focused on 

“diaconia” is planned to be published at the 

time of the 2016 Central Conference. 

 

Called 2 Serve  

The School of Congregational Development 

took place 24-27 September 2015 in Tallinn 

under the theme “Called 2 Serve” with 320 

participants from across the area. The con-

ference which focused on leadership and 

mentoring, church with the poor, Methodist 

identity, church for the 21st century, vision 

and strategy and church planting was the 

first of its kind for the entire episcopal area, 

and it became a very important event in the 

development of local churches as well as for 

our connectional relations. For the first time 

there was a real sense of being one church 

and at same time an appreciation of our 

different contexts and approaches to mini-

stry. It has been decided to have a similar 

conference in 2019.   

A smaller Nordic event may be planned for 

2017 with a particular focus on youth. 

Finances 

The financial report of the episcopal fund 

shows a significant deficit due to declines in 

apportionments from the annual conferen-

ces. While the expenses are carefully admi-

nistered, we have not been able to predict 

declining apportionments and changing ex-

change rates. The episcopal office is care-

fully analyzing our income and hope for 

2017 to be in balance or to have a small 

surplus. 

 

Our challenges have not changed 

Our challenges remain: To have our focus 

outside of the church among the people 

Christ loves  - That all clergy and leaders 

nationally and locally gain a clear 

understanding of how disciples are made 

and what their leading role is in this – That 

we plant new faith communities and are 

purposeful about revitalizing and 

strengthening existing churches – That we 

align the training of leaders, pastor and 

deacons with the mission of the church – 

That we become purposeful about being 

church with children and youth – That we 

engage in multicultural ministry not least in 

ministry with migrants and refugees - That 

we take a healthy pride in being Methodists 

and in doing what Jesus has called us to do. 

- And that we pray persistently. 

 

 

Christian Alsted 
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Biskopkassen 

 

Income Statement 1. January 2015 – 31. December 2015  2015 2014  

(Amounts in DKK)  

 

Income 

Contribution GCFA   851.951 855.617  

Contribution Finland F   47.208 41.403  

Contribution Finland S   61.244 50.019  

Contribution Norway   346.660 395.347  

Contribution Sweden   5.810 5.840  

Contribution Denmark   100.097 94.841  

Contribution Estonia  25.754 21.975  

Contribution Latvia  12.381 13.334  

Contribution Lithuania  10.914 11.636 

Transferred from capital  0 25.000 

Total income  1.462.019 1.515.066 

 

Expenses 

Bishop’s Salary   554.783 542.206  

Bishop’s Housing   194.304 192.192  

Other Salary   624.796 553.667  

Rent   124.330 123.014  

Equipment   7.415 6.819  

Office material   7.790 11.086 

Printing & Copying  5.898 11.260 

Travel expenses  -1.870 -1.996 

Professional Entertainment  15.465 7.642 

Telephone & Postage   35.664 57.440 

Audit and accountancy assistance  12.000 15.600 

Miscellaneous   10.523 10.504 

Total expenses  1.591.098 1.529.434 

 

Financial Items 

Interest incom   0 0  

Cost  -154 -250 

Total Financial Items   -154 -250 

 

Net profit (loss) for the year  -129.233 -14.618 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from Bishop’s housing  0 0 

Transfer to/from capital  -129.233 -14,618 

Total allocations  -129.233 -14.618 
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Balance pr. 31. December 2015  2015 2014  

(amounts in DKK)  

 

Assets 

Receivables 

Accounts receivable   78.618 60.106  

Cash and Bank Deposits   1.580.333 1.661.509 

Total Assets   1.658.951 1.721.615 

 

Equity and Liabilities 

Equity 

Reserved for housing 

Primo  482.135 482.135  

Allocated from Income statement   0 0 

  482.135 482.135 

Reserve fund 

Primo  1.162.130 1.201.748 

Allocated from Income statement  -129.233 -14.618 

Transferred to income statement  0 -25.000 

  1.032.897 1.162.130 

Total Equity  1.515.032 1.644.265 

 

Liabilities 

Accounts payable  37.000 39.653 

Taxes withheld and social security   40.048 37.697 

Salaries and holiday pay   66.871 0 

  143.919 77.350 

 

Total Equity and Liabilities  1.658.951 1.721.650 
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Areakassen 

Income Statement 1. January 2015 – 31. December 2015  2015 2014  

(Amounts in DKK)  

 

Income 

Baltic Salary Support   102.884 153.184 

Camp Wesley  20.193 0 

School of Congregational Development  24.013 0  

Area activities  62.615 58.621 

Other income  140.520 0  

Total income   350.225 211.805 

  

Expenses 

Church planting  14.984 27.241  

European Board on Drug & alcohol Concerns  24.326 98.633 

Baltic Salary Support   209.534 227.348 

Ukraine  119.264 0 

Baltics  30.233 0 

School of Congregational Development  4.211 -126.701 

Grants  3.691 0 

Other costs  11.000 100 

Cabinet  49.930 59.678 

Total Expenses  467.173 286.299 

 

Financial Items  

Interest income  0 0 

Foreign exchanges  -13.435 0 

Total Financial Items  -13.435 0 

 

Net profit (loss) for the year  -130.383 -74.494 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Baltic Pastors Salary Fund  -106.650 -74.163 

Work Drug & Alcohol Abuse  -24.325 -98.633 

Nordic Theological Activities  -3.691 0 

N&B Area Activities  12.685 -1.057 

Church Planting  -14.984 -27.241 

School of Concregational Development  19.802 126.701 

Capital reserve   -13.220 -101 

Total allocations  -130.383 -74.494 
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Balance pr. 31. December 2015  2015 2014  

(Amounts in DKK)  

 

Receivables 

Accounts receivable  24.064 14.024 

Cash and Bank Deposits  1.105.674 1.242.571 

Total Assets  1.129.738 1.256.595 

 

Equity and Liabilities 

Baltic Salary Support 

Primo  483.667 557.830 

Allocated from Income statement  -106.650 -74.163 

  377.017 483.667 

Drugwork 

Primo  46.850 145.483 

Allocated from Income statement  -24.325 -98.633 

  22.525 46.850 

Nordic Theological Activities 

Primo  0 0 

Allocated from Income Statement  -3.691 0 

  -3.691 0 

Baltic School of Congregational development 

Primo  670 670 

Allocated from Income Statement  0 0 

  670 670 

N&B Area Activities 

Primo  13.904 14.961 

Allocated from Income Statement  12.685 -1.057 

  26.589 13.904 

Church Planting 

Primo  295.923 323.164 

Allocated from Income Statement  -14.984 -27.241 

  280.939 295.923 

School of Congregational development 

Primo  254.259 127.558 

Allocated from Income Statement  19.802 126.701 

  274.061 254.259 

Capital reserve 

Primo  153.848 153.949 

Allocated from Income Statement  -13.220 -101 

  140.628 153.848 

Total Equity  1.118.738 1.249.121 

 

Liabilities 

Other current liabilities   11.000 7.474 

Total Equity and Liabilities  1.129.738 1.256.595 
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De Nordiske Midler for Wesleyan Teologi 

Income statement 1. January 2015 – 31. December 2015  2015 2014 

(Amount in DKK)  

 

Income 

Dividends  82.250 38.991 

Write-up of shares (or sale)  66.710 312.525 

Interest income  11 46 

Total income  148.971 351.562 

 

Expenses 

Trust departements fees  36 60 

Write-down of shares (or sale)  77.484 84.259 

Grants  34.818 69.581 

Audit  10.000 5.000 

Total expenses  122.338 158.900 

 

Net profit (loss) for the year  26.663 192.662 

  

Proposed allocation and equity transfers 

Transfer to/from other equity  23.970 166.438 

Transfer from reserved for disposal  2.663 26.224 

Total allocations  26.663 192.662 
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Balance pr 31.december 2015  2015 2014 

(Amount in DKK)  

 

Fixed Assets 

Account 9934274  2.841.596 2.867.121 

Cash and Bank Deposits  114.802 62.644 

 

Total Assets  2.956.398 2.929.765 

 

 

Equity and Liabilities – 31. December 2015 

 

Equity 

Restricted Equity 

Madsen's fond  1.178.774 1.177.134 

Wahlström's fond  101.199 101.059 

Odd Hagen's fond  635.174 634.291 

  1.915.147 1.912.484 

 

Capital 

Madsen's fond  442.699 442.699 

Wahlströms fond   43.343 48.343 

Odd Hagen's fond   137.677 137.677 

  628.719 628.719 

 

For distribution  

For distribution, primo  388.562 189.124 

Granted payments  0 33.000 

Allocated from Income Statement  23.970 166.438 

  412.532 388.562 

 

Total Equity  2.956.398 2.929.765 

 

Liabilities 

Other current liabilities  0 0 

  0 0 

 

Total Equity and Liabilities  2.956.398 2.929.765 
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Centralkonferencekassen 

 

Income Statement 1. January 2015 - 31. December 2015  2015 2014 

(Amount in DKK)  

 

Income 

Contribution Estonia  7.726 6.583 

Contribution Central Russia  3.742 1.468 

Contribution Eastern Russia  1.598 1.468 

Contribution North Western Russia & Belarus  3.743 1.468 

Contribution South Russia  3.743 1.468 

Contribution Ukraine & Moldova  560 560 

Contribution Denmark  30.029 28.452 

Contribution Finland F  14.149 12.407 

Contribution Finland S  18.365 14.992 

Contribution Latvia  3.714 4.000 

Contribution Lithuania  3.260 3.490 

Contribution Norway  75.936 135.917 

Contribution Sweden  1.745 1.725 

Total income  168.310 213.998 

 

Expenses 

CC Council  34.329 0 

N&B Areagroup  35.712 27.690 

Eurasia Areagroup  1.912 4.076 

World Methodist Council  50.910 9.307 

WMC-meetings  4.000 4.000 

European Methodist Council  42.626 42.766 

Council of European Churches  6.391 6.356 

CEC-conferences/meetings  4.000 4.000 

Othwe Expenses  15.000 19.993 

CC-Projects   15.000 2.130 

Total expenses  209.880 120.318 

 

Finansielle poster 

Interest income  0 0 

Foreign exchanges  -150 0 

Total Financial Items  -150 0 

Net profit (loss) for the year  -41.720 93.680 

 

Proposed allocation and equity transfers 

NEEBOD  0 10.000 

Transfer to/from capital  -41.720 83.680 

Total allocations  -41.720 93.680 
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Balance pr. 31. December 2015  2015 2014 

(Amounts in DKK)  

 

Receivables 

Cash and Bank Deposits  774.386 806.106 

 

Total assets  774.386 806.106 

 

Equity and Liabilities– 31. December 2015 

 

Capital fond 

Primo  632.454 548.774 

Allocated from Income statement  -41.720 83.680 

  590.734 632.454 

Equity Central Conference 

Primo  44.652 44.652 

Allocated from Income statement  15.000 0 

  59.652 44.652 

Equity NEEBoD 

Primo  10.000 0 

Allocated from Income statement  0 10.000 

  10.000 10.000 

Equity CC Concerns 

Primo  70.000 70.000 

Allocated from Income statement  0 0 

  70.000 70.000 

Equity CEC-conference 

Primo  16.000 12.000 

Allocated from Income statement  4.000 4.000 

  20.000 16.000 

Equity World Methodist Council 

Primo  20.000 16.000 

Allocated from Income statement  4.000 4.000 

  24.000 20.000 

    

Total Equity  774.386 793.106 

 

Liabilities 

Other current liabilities  0 13.000 

 

Total Equity and Liabilities  774.386 806.106 
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Betaniaforeningen i Danmark 
 
I 2015 har Betaniaforeningen fortsat dækket 

omkostningerne i forbindelse med forsendelse 

af tøj til brug for kirkens sociale arbejde i 

Letland. Bestyrelsen har besluttet yderlige at 

yde støtte til kirkens sociale arbejde i Letland 

ved over en tiårs periode at yde tilskud til 

præstelønnigerne. I den anledning holdt 

bestyrelsen møde i Riga, så hele bestyrelsen 

kunne se de forhold, kirken arbejder under. 

Ved mødet blev aftalen mellem kirken i 

Letland og Betaniaforeningen underskrevet. 

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2016. 

Bestyrelsen er også glad for at kunne støtte 

socialt arbejde i Danmark via en gave til 

Årskonferencen, ligesom der er blevet givet 

støtte til efteruddannelse i diakoni og ledelse. 

I 2016 vil bestyrelsen arbejde med at 

formulere en egentlig uddelingspolitik. Dette 

vil der blive orienteret mere om senere. 

 

Betanias Ungdomsboliger - Øgadehuset 

Øgadehuset er forsat et attraktivt sted at søge 

bolig, og udlejningen går uden problemer. 

Der er en del udskiftning af lejere i løbet af 

året, hvilket kun er naturligt i en ejendom med 

studieboliger. Det er et ønske fra bestyrelsens 

side, at der er en naturlig udskiftning, så vi 

løbende er i stand til at tilbyde boliger til unge 

tilflyttere, og vi forsøger at holde os 

orienterede om unge fra kirken, som har brug 

for en bolig. 

 

Ved fraflytninger tages der stilling til 

forbedringer og ændringer af boligerne, så de 

fortsat lever op til en høj standard. 

Bestyrelsen har generelt fokus på at 

ejendommen vedligeholdes på et højt niveau. 

 

Vi har i sommeren 2015 igangsat og 

færdiggjort en renovering af en del af 

kælderen, da der blev konstateret svampe-

angreb p.g.a. fugt. I samme forbindelse har vi 

fået fjernet udvendige bede  og etableret nye 

indgangspartier til to kontorer. Dette har gjort 

kælderen meget mere anvendelig, og vi er 

glade for, at to kontorer anvendes af 

Metodistkirken i Aarhus til kirkekontorer og 

mødelokale. 

Festsalen anvendes fortsat både af husets 

beboere og af menigheden i Aarhus. 

Driften af ejendommen kører uden problemer, 

idet vi har et fantastisk samarbejde med 

administrator og ejendomsservice. 

 

Betaniahjemmet 

Året er gået med masser af social aktivitet til 

glæde for husets beboere.  

Af nye tiltag kan nævnes Dialogbogen, som er 

et værktøj, der er blevet til i samarbejde med 

andre plejehjem og kommunens ældreomsorg. 

Den er tænkt som undervisningsmateriale til 

uddannelser inden for ældreplejen og er 

udformet efter bedste pædagogiske 

principper. Selve produktionen er betalt af 

Betaniahjemmet og Sandvangs fond som 

eksempel på Betaniahjemmets gode evne til at 

række ud til omverdenen. Derudover er endnu 

en udgivelse af en ”Gammelbog”nr 2 blevet 

til. Her har 35 forfattere givet deres 

forskellige bidrag til emnet ”et levet liv”. 

Den lokale bestyrelse har intensiveret 

kontakten med personalet, herunder 

ledergruppen for at forberede processen med 

det kommende års forstanderskifte som 

planlægges i foråret 2016. Vi venter med at 

udtrykke vores store taknemmelighed for de 

mange fantastiske år med Laust og Kirsten til 

det bliver aktuelt. Både ledergruppen og 

personalet er sammen med bestyrelsen 

fortrøstningsfulde i forhold til at fastholde den 

særlige Betania ånd i forbindelse med 

lederskiftet. 

 

Ove Sørensen 
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Regnskab 2015 

Betaniaforeningen i Danmark 

Indtægter  

Huslejeindtægter m.v. 6.097.358 

Finansielle indtægter 96.110 

 6.193.468 

Udgifter  

Ejendomsudgifter Frb. Marielund Aarhus 2.450.024 

Finansielle udgifter 1.056.090 

Andre driftsomkostninger 182.450 

Udgifter i alt 3.688.564 

Af- og nedskrivninger 917.251 

Årets resultat 1.587.653 

  

Balance  

  

Aktiver, bundne  

Ejendomme 86.165.496 

Obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser 1.582.736 

  

Aktiver, disponible  

Periodiserede renter og andre tilgodehavender 377.705 

Likvide beholdninger 9.773.156 

 97.899.093 

  

Passiver  

Fondskapital heraf disponibel 58.113.536 

Prioritetsgæld 38.362.183 

Kortfristet gæld 1.423.374 

 97.899.093 

  

Årets uddelinger, interne  

Afdrag på prioritetsgæld og låneomk. (henlagt til bunden kapital) 1.241.964 

Årets uddelinger, øvrige  

Metodistkirken i Danmark,  socialt arbejde i Letland 17.500 

Socialt arbejde anvist af Metodistkirken i Danmark 1.047.000 

Uddelinger i alt 2.306.464 
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Den selvejende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg 

Indtægter:   

Modtaget a. conto til drift  27.962.472 

Tildeling fra ”Ældremilliarden”  304.817 

Servicepakke, beboere  2.988.141 

Renteindtægter  1.439 

Indtægter i alt  30.952.052 

   

Udgifter:   

Lønninger   23.333.970 

Øvrige omkostninger  7.381.097 

Udgifter vedr. ”Ældremilliarden”  321.488 

Udgifter i alt  31.036.555 

Resultat  -84.503 

Balance  30.952.052 

   

Aktiver:   

Tilgodehavender  761.777 

Likvider  1.435.512 

  2.197.289 

   

Passiver:   

Egenkapital  25.619 

Kortfristet gæld  2.171.670 

  2.197.289 
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Sonja og Albert Henry Sandvangs Fond 
 

Regnskab 2015 

Indtægter:   

Renter/udbytte  504.000 

Kursregulering af obligationsbeholdning  -628.964 

  -124.964 

Udgifter:   

Administrationsomkostninger  2.000 

Revision og regnskabsmæssig assistance  20.625 

Depotgebyr/formueforvaltning  11.221 

  33.846 

Årets resultat  -158.810 

   

Resultats disponering:   

Henlagt til fondets bundne kapital  -628.964 

Uddelt til Betaniahjemmet  205.417 

Overført til næste år  264.737 

  -158.810 

   

Aktiver:   

Bundne midler  6.843.166 

Disponible midler  363.321 

Aktiver i alt  7.206.487 

   

Passiver:   

Bundne midler  6.843.166 

Disponible midler  348.321 

Skyldige omkostninger  15.000 

Passiver i alt  7.206.487 
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Ældreboligerne Marielund, Vejle 
 

I 2015 er forhandlingerne om salg fortsat 

med den private investor, der ønsker at købe 

ældreboligerne. Salget er godkendt af såvel 

civilstyrelsen som Vejle Kommune. Ifølge 

loven skal beboerne have mulighed for at 

købe boligerne på samme vilkår som den 

potentielle køber. Svarfristen for det udbud 

er endnu ikke udløbet, men bestyrelsen tror 

ikke, at lejerne er interesseret, hvorfor vi 

regner med at sælge til den private investor 

for ca. kr. 20 mill.  med overtagelse 1. juni. 

Salget vil sandsynligvis indbringe et mindre 

overskud. 

 

Der er i årets løb foretaget nødvendige 

småreparationer, og det er bestyrelsens 

opfattelse, at boligerne danner en god 

ramme om beboernes liv. 

 

Ove S Sørensen 

 

 

Regnskab 2015 

Indtægter  

Lejeindtægter 1.682.675 

 1.682.675 

Udgifter  

Administrationsomkostninger -156.148 

Lokaleomkostninger -65.901 

Ejendomsomkostninger -491.752 

Hensættelse til vedligeholdelse ejendom -98.000 

Resultat før finansielle poster 870.874 

  

Finansielle indtægter 0 

Finansielle omkostninger -786.284 

Årets resultat 84.590 

  

Aktiver  

Grund og bygninger 18.164.860 

Driftsmidler 0 

Mellemregning med lejere 62.647 

Andre tilgodehavender 12.000 

Likvide beholdninger 505.247 

 18.744.754 

Passiver  

Egenkapital 203.322 

Hensatte forpligtelser i alt 4.278.463 

Langfristede gældsforpligtelser 13.532.656 

Kortfristede gældsforpligtelser 730.313 

 18.744.754 
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Metodistkirkens Sociale Arbejde 
 

Der er to veje gennem livet: Den, hvor man 

finder vejen, som andre har skabt og den 

hvor man selv skaber vejen, som ikke har 

været der før. Den ene er passiv og den 

anden er aktiv. Den aktive er karakteriseret 

af viljen til at komme videre. At skabe sin 

egen vej må være det optimale. Livets 

problemer har det dog med at passivisere alt 

for mange og endda få nogle mennesker til 

helt at standse op. Som organisation ind-

skriver Metodistkirkens Sociale Arbejde, 

MSA, sig under den kristne forståelse af, at 

det enkelte mennesker kan og bør være 

medskaber på sin egen livsvej - og at verden 

på den anden side ikke altid giver mu-

ligheder for dette. Mulighederne ind-

skrænkes, når omgivelserne ikke er præget 

af næstekærlighed og medmenneskelig 

omsorg. I disse livssituationer ønsker MSA 

at tilbyde både materiel hjælp, intellektuel 

og åndelig støtte til de mennesker, der har 

svært ved at finde en løsning og en udvej ud 

af personlige og familiemæssige  problemer. 

I et rigt samfund som det danske, der er 

præget af ønsket om velfærd, kan det synes 

underligt, at det stadig skal være nødvendigt 

med private kirkelige organisationer, der 

hjælper mennesker på deres livsvej, når 

samfundet stiller økonomiske og praktiske 

tiltag til rådighed for samfundets udsatte 

borgere. Egentlig er det dog ganske klart, at 

idealistiske organisationer, der bygger på et 

værdigrundlag kan noget som et samfund, 

der skal være værdineutral, ikke kan. Vore 

økonomiske midler vil altid være be-

grænsede, hvorimod vores forståelse af alle 

menneskers ligeværd og ret til eksistens og 

kærlighed fordi de er skabt i Guds billede, 

har en ubegrænset mulighed til udbredelse i 

tid og sted. Derfor arbejder vi  for, at ethvert 

menneske skal finde sin egen vej gennem 

livet eller skabe den selv. Vores metode 

tager udgangspunkt i det, som kan kaldes de 

bløde og ikke målbare værdier. Vi mener, at 

det har større værdi for et menneske at 

modtage et gratis måltid mad, fordi vi gør 

det af kærlighed frem for af at tilbyde et 

gratis måltid mad af pligt. Vores forhåbning 

er, at denne indstilling præger alle vore 

tilbud og forsøg på at hjælpe mennesker i en 

truet og problematisk livssituation. 

 

Vores omsætning på omkring 2,3 millioner 

kroner til de forskellige sociale aktiviteter 

og tilbud håber vi således vidner om mere, 

end de økonomiske cifre udtrykker. Specielt 

fordi regnskabet er belastet med 1,5 

millioner kroner, som er finansieret af 

indsamlede midler, salg, deltager betalinger 

og overskud fra ejendomsdriften, udover de 

ca. 800.000 kr., som er modtaget i offentlige 

tilskud. Herunder er kr. 128.702, modtaget 

fra Københavns Kommune til hjemløse-

kollektiverne og anvendt i overensstem-

melse med formålet til de to bofællesskaber. 

I 2015 er det blevet besluttet af Socialtilsyn 

Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) og 

Københavns Kommune, at bofællesskaberne 

alligevel ikke skal være underlagt Social-

tilsyn Hovedstaden og optages i Tilbuds-

portalen. Der har kun været én udskiftning i 

bofællesskaberne i 2015, hvilket skyldes, at 

der igen ikke er tilstrækkelige billige 

lejligheder til rådighed i København. 

 

Fødevarestyrelsen har igen i 2015 

foranstaltet eftersyn i Café Den Varme Stue 

og i kryptkøkkenet. Begge steder har igen 

opnået bedste godkendelse: Den Store 

Smiley. I sommeren 2015 oplevede vi et par 

måneder med ekstremt stort tilstrømning af 

afrikanske hjemløse til varmestuen, der i et 

antal på op til 30 personer pr. dag kom for at 

få noget mad, tage et bad, få opladet 

mobiltelefoner og kommunikeret via Skype 

og e-mail. Den ekstra økonomiske 

belastning af cafeen i den forbindelse er 

kompenseret via vore egne midler og har 

således ikke belastet de midler, som er 

modtaget af PUF-midlerne. Til trods for det 
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store antal afrikanere, der har besøgt 

varmestuen har det ikke betydet, at vore 

traditionelle danske brugere af varmestuen 

er blevet skubbet ud. At de traditionelle 

brugere har holdt fast ved varmestuen 

skyldes nok også, at perioden med de mange 

afrikanere var forholdsvis begrænset, og 

fordi der gennem en længere periode både 

før og efter sommertiden har været enkelte 

hjemløse afrikanske brugere af cafeen. 

Gambler Anonymous  (GA) holder fortsat to 

ugentlige møder i cafeen, som ellers kun 

anvendes til vort eget arbejde.  GA får stillet 

lokalerne gratis til rådighed. I det hele taget 

er gratisprincippet et princip, vi hylder i 

forholdet til vissse udsatte befolknings-

grupper. Således er alt, der foregår i 

Jerusalemskirkens krypt, gratis tilbud: 

Bespisningerne og lørdagsvarmestuen. Til 

gengæld betales småbeløb for den varme 

mad og smørrebrød i varmestuen. Akti-

viteterne i varmestuen har været de 

traditionelle med samtale og rådgivning 

udover fisketure, biografbesøg, litteratur-

café, avislæsning, fjernsyn, internetadgang 

etc.  

 

Julearrangementerne har statistisk set været 

på omtrent samme niveau som tidligere med 

to undtagelser, hvor juleuddelingerne ikke 

nåede op på mere end ca. 175 uddelte 

julepakker og gavechecks. Sandsynligvis 

fordi vi har gjort vores økonomiske prin-

cipper for berettigelse lidt mere restriktive. 

Til gengæld sprængte juleaften alle rammer, 

da vi nåede maksimum på 100 gæster og 

frivillige. Kontakten til børnefamilierne, der 

har været med på familielejrene har vi 

forsøgt at bevare gennem forskellige 

arrangementer. På Familielejren 2015 på 

Solborgen oplevede vi for øvrigt selv, hvor 

stort et løft renoveringen af badeværelserne 

på Solborgen har været. 

Der skal derfor lyde en tak til Betania-

foreningen for dens støtte til denne 

renovering og maling af Solborgen. I det 

hele taget har 2015 været præget af meget 

store udgifter til vedligehold og renovering 

af vor bygningsmasse. Taget på Sofievej 26 

er i løbet af sommeren 2015 udskiftet og 

tagetagen er blevet isoleret til dagens 

standard. Terrassen på Kalundborgvej 48, 

Holbæk, er udskiftet med en moderne glas- 

og stålkonstruktion. Endelig er opførelsen af 

de nye sommerhuse på Solborgen påbegyndt 

i 2015 og er blevet færdigleveret den 10. 

marts 2016 til Metodistkirkens Sociale 

Arbejde. 

 

En enkelt af de store udgifter til 

bygningsmassen – taget på Sofievej 26, 

Hellerup - er ført under status, og afskrives i 

løbet af 10 år.  Regnskabets samledes over-

skud på ca. 100.000 kr. skal ses i relation til, 

at budgettet havde beregnet underskuddet til 

2,3 millioner kroner, hvor alle bygnings-

udgifterne var tænkt som en del af driften. 

 

Bestyrelsen finder derfor, at vi også 

økonomisk er kommet godt ud af 2015. På 

grund af investeringerne i bygningsmassen 

vil vi i de kommende år få et fint afkast til 

gavn for det samlede arbejde. 

 

Bestyrelsen ser i øvrigt fremtiden i møde 

med optimisme, idet der nu også er fundet 

en meget kvalificeret afløser til den 

nuværende leder, Finn Uth, der pr. 30. juni 

2016 har opsagt stillingen for at gå på 

pension efter 20 års tjeneste i Meto-

distkirkens Sociale Arbejde. Den 1. juli 

2016 tiltræder Klaus Hønnicke som leder af 

Metodistkirkens Sociale Arbejde.  

 

Med indberetningen her ønsker bestyrelsen 

derfor at takke Finn Uth for hans tjeneste i 

MSA i næsten 16 år som leder og næsten 20 

år som præst i det sociale arbejde. 

Endvidere ønsker vi at takke alle de 

frivillige medarbejdere, som har hjulpet med 

praktiske gøremål og nærvær og samtaler 

med vore brugere. Som frivillige danner I en 

væsentlig forudsætning og baggrund for 

MSA’s indsats. Tak til alle, der har støttet 
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arbejdet med økonomiske midler. Vi har en 

trofast skare af bidragydere, hvis gaver er en 

forudsætning for vores godkendelse som en 

social institution, der kan modtage offent-

lige tilskud. Derfor er vi taknemmelige og 

glade for hver eneste bidragyder, som på 

den måde har været med til at støtte de 

svageste i vort samfund. 

 

Anders Thorsager Rasmussen  Finn Uth 

Bestyrelsesformand   Adm. leder 
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Regnskab 2015 

Ejendommene Indtægter Udgifter Resultat 

Rigensgade 21 2.962.265 -842.578 2.119.688 

Solborgen 1.499.124 -2.443.626 -944.502 

Sofievej 26 596.103 -507.302 88.801 

Fjordbakken 550.289 -227.922 322.366 

Fremtidshåb 233.004 -58.373 174.630 

Ejendommene i alt 5.840.785 -4.079.801 1.760.983 

        

Administrationen kontoret 790.740 -978.842 -188.102 

        

Igenbrug 126.442 -111.502 14.940 

        

Sociale Aktiviteter:       

Administration 0 0 0 

Indsamlinger 420.847 0 420.847 

Tipsmidler 243.243 0 243.243 

Bofællesskaberne 208.400 -495.146 -286.746 

MSA Bladet 5.856 -54.755 -48.899 

Familielejren 72.908 -140.658 -67.750 

Weekend/ Normale hjemløse 0 -486 -486 

Arbejdslejre/ Påskelejr 0 0 0 

Bespisninger og møder 0 -166.180 -166.180 

Uddelinger i julen 0 -217.122 -217.122 

Øvrige uddelinger 0 -476.268 -476.268 

Bostøtte) 128.702 0 128.702 

Varmestue og Rådgivning 203.455 -760.049 -556.594 

Sociale aktiviteter     -1.027.252 

        

Renteindtægter likviditet 203.423 -178.055 25.368 

        

Årets resultat 2015 uden hensættelser     585.937 

        

Årets hensættelser til ejendommene i alt     -485.700 

        

Årets resultat med indregning af hensættelser 

(overskud)     100.237 
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Status pr 31/12 2015 

   Aktiver 

   Udlejningsejendomme 

  

32.500.000 

Ombygning Sofievej 

  

2.529.513 

Udvidelse Café 

  

60.445 

Anlægsaktiver 

  

34.839.958 

    Andre tilgodehavender  

  

330.930 

Depositum, Adelgade 

  

32.503 

Tilgodehavender 

  

363.433 

    Obligationer, frie midler 

  

150 

Likvide beholdninger 

  

11.932.351 

Likvide beholdninger 

  

11.932.501 

    Omsætningsaktier 

  

12.295.934 

    Aktiver i alt 

  

47.135.892 

    
    Passiver 

   Bundne midler 

  

0 

Uddelingsreserver 

  

38.838.369 

Egenkapital 

  

38.838.369 

    Prioritetsgæld  

  

4.000.000 

Langfristede gældsforpligtelser 

 

4.000.000 

    Kortfristet del af 

prioritetsgæld 

  

0 

Modtaget tilskud for 2015 

  

0 

Anden gæld 

  

1.625.697 

Hensat til vedligeholdelse 

  

2.671.826 

Kortfristede gældsforpligtelser 

 

4.297.523 

    Gældsforpligtelser i alt 

  

8.297.523 

    Aktiver i alt 

  

47.135.892 
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Den selvejende institution Willeruplund 
 

Willeruplund har haft et ganske 

tilfredsstillende år i 2015. Der har ikke 

været noget at bemærke i samarbejdet med 

Odense Kommune omkring institutionen, alt 

fungerer tilfredsstillende. Der har været en 

dialog omkring genforhandling af leje-

kontrakten, og det er endt med, at Odense 

Kommune har bekræftet, at de er inter-

esseret i at fortsætte lejemålet så længe som 

muligt. I øvrigt må vi konstatere, at leje-

kontrakten er omfattet af bestemmelserne 

for erhvervslejemål, hvorfor vi ikke 

umiddelbart kan opsige aftalen, og derfor 

løber den videre indtil Odense Kommune 

opsiger aftalen med 12 måneders opsigelse. 

 

Uddelingerne fra Willeruplund har fungeret 

tilfredsstillende, hvor midlerne er blevet 

anvendt lokalt på Fyn efter den beskrivelse, 

der findes i vedtægterne. Det betyder, at det 

primært er børne- og ungdomsarbejdet, der 

sammen med musikaktiviteterne nyder godt 

af midlerne. 

 

Willeruplund har haft en kontakt til 

Civilstyrelsen for at få afklaret, hvorvidt 

Willeruplund skal omfattes af 

bestemmelserne for fonde. Der er ikke 

fundet nogen afklaring, men bestyrelsen 

besluttede allerede i 2014 at lade revisionen 

overgå til autoriserede revisorer, således at 

vi efterleverer de bestemmelser, som måtte 

blive gældende, hvis Civilstyrelsen 

henvender sig. Revisionsmæssigt har vi bedt 

om, at den valgte revisor, Deloitte, arbejder 

ud fra bestemmelserne om ”Revisor-

erklæring med udvidet gennemgang”. 

 

Bestyrelsen for 

Den selvejende institution Willeruplund 
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Regnskab 2015 

 

Budget  Regnskab 

2015 

Regnskab  

2014 

 t.kr kr. t.kr 

Husleje 345 342.597 336 

Indtægter i alt 345 342.597 336 

    

Administration 15 18.532 8 

Gaver 300 290.277 246 

Udgifter i alt 315 308.809 254 

    

Resultat før renter 30 33.788 82 

Renter 10 9.795 33 

Årets resultat 40 43.583 115 

  

 Status pr. 31.12.2015 

 

Aktiver: 

 

  

Ejendom  5.700.000 5.700 

Inventar  200.000 200 

Anlægsaktiver  5.900.000 5.900 

Kontanter  86 0 

Danske Bank  596.813 498 

Totalbanken  844.119 836 

Likvide beholdninger  1.414.018 1.334 

Aktiver i alt  7.314.018 7.234 

 

Passiver: 

 

  

Egenkapital  7.220.076 7.176 

Skyldige omkostninger  93.942 58 

Passiver i alt  7.314.018 7.234 

    

Gaver:    

Musikmedarbejder  115.000  

Børnemedarbejder  125.000  

Børnearbejdet i Odense  20.000  

Uddannelse børnearbejder  25.000  

Årbogsafgift  4.000  

Øvrige  1.277  

  290.277  
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Dagsorden – MBUF Delegeretmøde 
 

Nedenstående er Delegeretmødets officielle dagsorden. Den blev ikke nødvendigvis fulgt 

kronologisk, men alle punkter blev behandlet og referatet vil efterfølgende afspejle 

nedenstående dagsorden. 

 
1. Navneopråb og 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, herunder statistikken. 

 

5. Fastsættelse af lokalgruppernes kontingent til forbundet samt diverse ilininger. 

 

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 

e) Spejderråd. 

f) Forslagskomite 

 

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

 

10. Eventuelt. 
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Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund 
 

MBUF styrelsens beretning

Hver uge er MBUF stedet hvor børn og 

unge mødes med hjerte, hoved og hænder af 

de frivillige lokale ledere, som er der for at 

gøre en forskel i andres liv.  

Jer lokale ledere lægger hver uge en 

lidenskab i arbejdet med at skabe me-

ningsfyldte og givende rammer for arbejdet 

med børn og unge, og I gør det med et 

engagement, som får alle til at lytte med og 

deltage aktivt.  

I er med til gennem vores aktiviteter at 

skabe forpligtende fællesskaber, hvor vi 

både lokalt og nationalt skaber relationer og 

venskaber for livet. 
  

Ved at følge det vi tror på og ved at handle 

på det vi ser og mærker, har vi i de senere år 

formået at vende en nedadgående tendens 

for især de 12 til 16 årige. 

Fra at omkring 15 unge deltog i landsarran-

gementer maksimalt 2 gange om året, 

deltager nu ikke under 30 deltagere til hvert 

landsarrangement.  

 

Hvis vi skal blive ved med, at være et 

børne- og ungdomsforbund, som er relevant 

og som børn og unge vælger til, skal vi også 

tænke os om. Vi skal nødvendigvis ikke 

gøre tingene som vi altid har gjort, hvis der 

ikke er nogen der deltager, men samtidig 

skal vi også holde fast i det der virker.  

 

I vores vedtægter står der, at vi skal hjælpe 

børn og unge til  at lære Gud at kende og 

deltage aktivt lokalt og nationalt, så kære 

ledere, gå derfor ud og spred budskabet om 

Guds kærlighed. 

 

Siden sidst 

Størstedelen af styrelsesarbejdet i 2015 er 

gået med, at lave gode landsarrangementer i 

de forskellige arbejdsgrene og samtidig få 

styr på administrationen og sat det i system, 

så at vi fremadrette ikke skal bruge ligeså 

mange ressourcer på at administrere vores 

organisation.  

 

På sidste delegeretmøde blev der snakket 

om ansvaret for at indhente børneattester på 

aktive ledere på nationalt og lokalt.  

Der er i årets løb blevet spurgt til, hvem der 

indhenter børneattester på ledere på 

landsplan og om der skal indhentes en ny, 

hvis man er lokal leder i forvejen.  

Reglen er, at man ikke må være leder på 

hverken landsarrangementer eller i det 

lokale arbejde uden man har godkendt 

indhentningen af børneattesten. Det er den 

lokale gruppes ansvar, at der bliver 

indhentet på de lokale ledere. Og hvis man 

er lokal leder skal man ikke indhente en ny, 

hvis man skal være national leder.  

Det er til en hver tid den ansvarlige for et 

landsarrangement, som skal sikre sig, at alle 

ledere har fået indhentet en attest. Og er der 

én leder som ikke er lokalt engageret, skal 

den ansvarlige for landsarrangementet 

indhente en på vedkommende.  

 

Ansatte 

Vi har i MBUF pt. 2 ansatte, som styrelsen 

har stor glæde af og som yder et stort 

arbejde i det daglige.  

 

Anne har arbejdet med udgivelsen af 

Himmel&Jord og sætter i fællesskab med 

resten af redaktionen fortsat sit præg på 

vores blad. Anne har mange tanker og ideer 

og vi glæder os til fortsat at se dem 

virkeliggjort i bladet.   

På sidste delegeretmøde fik styrelsen til 

opgave at opdaterer hjemmesiden med 

kontakter m.v. og Anne blev sat på opgaven. 

Anne er i gang med at gøre hjemmesiden 
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endnu bedre og skabe en sammenhæng 

mellem hjemmeside og Himmel&Jord.  

Desværre for MBUF gik Anne på barsel i 

slutningen af 2015, så derfor står arbejdet 

med fornyelsen af hjemmesiden stille, indtil 

Anne er tilbage.  

 

I foråret 2015 kom Maria tilbage fra barsel. 

Maria kom tilbage til sine opgaver i MB, og 

derudover sagde Maria også ja til at 

overtage kasserer-opgaverne. Maria har 

derfor brugt tid på, at sætte sig ind i 

medlemssystemet og bogholderiet. Det har 

været en meget stor opgave, og Maria har 

virkelig gjort et kæmpe arbejde, som vi i 

Styrelsen er hende dybt taknemlig for.  

Vores indtryk er, at de lokale kasserer har 

taget godt imod Maria, og at de i fællesskab 

får tingene til at lykkedes.  

 

Økonomi 

I slutningen af 2015 kom det første udkast 

til de nye tipsregler i høring. Tipsreglerne er 

dem, som gør at vi får tildelt det tilskud, 

som vi modtager fra Dansk Ungdoms-

fællesråd (DUF). Helt overordnet peger 

ændringerne på, at de store foreninger er 

dem der prioriteres. 

Styrelsen fremsendte et høringssvar til DUF, 

hvor vi gjorde opmærksom på, at der også 

er liv ude i de små foreninger og at vi har en 

berettigelse og er det sted, hvor dem der 

ikke kan være andre steder, kan finde et sted 

at høre til.  

I starten af 2016 blev tilskudsreglerne 

endeligt vedtaget. Det betyder nu, at MBUF 

fremadrettet skal have minimum én aktiv 

lokalforening i alle regioner, hvilket vi de 

sidste mange år også har haft.  

Men den ændring der kan få størst 

betydning for os, når vi kigger nogle år 

tilbage, er at der på landsplan skal være 

mindst 500 medlemmer, hvoraf mindst 

halvdelen skal være under 30 år.  

Vi skal derfor fortsat lave et godt og 

givende arbejde og passe på de medlemmer 

vi har. Men vi skal også se på, hvordan vi 

kan blive flere. 

   

En formand takker af  

Det er med meget vemod, at jeg må 

erkende, at min nuværende situation hvad 

angår familieliv og frivilligt arbejde som 

formand i MBUF ikke er forenelige. Og at I 

og arbejdet med MBUF ikke får den 

opmærksomhed som i fortjener og har krav 

på.  

Derfor har det været nødvendigt for mig, at 

træffe det svære valg ikke at genopstille 

som formand.  

Jeg er dog sikker på, at MBUF fortsat vil 

spire og være det sted, hvor børn og unge 

har lyst at være.  Det er nemlig jer lokale 

ledere, som driver arbejdet og ikke 

formanden. 

 

I gør et kæmpe stykke arbejde ude lokalt og 

det er jer, som gør at vi er her og at MBUF 

fortsat har en berettigelse. Og i 2016 skal 

styrelsen fortsætte med at støtte op om jeres 

store arbejde og lave gode og aktuelle 

landsarrangementer, sådan at vi fortsætter 

med, at være et stykke over grænsen på 500 

medlemer.  

 

Metodistkirkens Børnearbejde (MB) 

Lederudvikling og aktuelt og relevant 

materiale er vigtig for MB og vi har i årets 

løb givet tilskud til, at ledere har kunnet 

deltage i relevante kurser og vi har indkøbt 

materiale, som er tilgængelig for de lokale 

foreninger. Derudover deltager Maria 

Bræstrup gerne i medarbejdermøder og på 

opfordring fremsendes materiale til brug i 

børnekirke eller ved generationsguds-

tjenester.  

Bindeleddet for de lokale foreninger er det 

fælles elektroniske nyhedsbrev, som alle 

medarbejder og involverede blandt børn 

modtager. Det samler op på seneste 

udgivelser, og peger på mulige værktøjer og 
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ideer. Det er et vindue til byernes 

aktiviteter, og den fælles informationskilde.   

Sommerens børnelejr blev én lang 

skattejagt, med mange dyrebare oplevelser. 

Vi oplever at have fundet en fin 

balancegang mellem det relationelle, 

undervisningen/formidlingen og sociale 

oplevelser. Med afsæt i evalueringen blev 

der arbejdet videre med en ny tanke om at 

holde både en børne- og betweenlejr 

sideløbende, hvilket der arbejdes konkret på 

og nu planlægges.  

Kirkens Dåbsklub administreres af MBUF, 

arbejdet ligger i at indsamle og løbende rette 

i data fra menighederne om de som bliver 

døbt, og hver år sende alle børn (frem til 

skolealderen) en lille gave, og et brev til 

forældrene. Derved bliver forældrene 

mindet om deres løfte ved dåben, om at give 

den kristne tro videre til barnet, og det 

hjælpes på vej med en alderssvarende bog, 

cd eller anden ting. Som noget særligt blev 

der mulighed for at sende alle en lille hilsen 

til jul, i form af juleevangeliet som pixi bog 

og en lille hilsen. Det er håbet at 

Dåbsklubben i endnu højere grad bliver et 

bindeled, der kan hjælpe familier med 

trosoplæringen derhjemme.  

Årets juleinitiativ drejede sig om 

Julekassen. Maria udarbejdede oplæg til 

børnehjørne/indslag i gudstjenesten, 

børnekirke og julefest, og flere byer åbnede 

julekassen de fire søndage i advent. 

 

Metodistkirkens Musikarbejde (MM) 

Musikken og sangen trives rigtig godt rundt 

om i landet. Flere steder er der fremgang i 

medlemstilgangen hos korene. Musikken 

opleves som en rigtig god åbning til kirken. 

Kirkefremmede er åbne for at modtage det 

gode budskab i fælleskaber der er fyldt med 

den glæde og varme som musik og sang 

skaber.  

Lovsangen er også blevet en del af de fleste 

gudstjenester. Lovsangsgrupper/band er ved 

at etablere sig og andre er så langt, at de har 

fået skabt et stabilt sammenhold og arbejde 

der giver mulighed for at vokse både 

musikalsk og i kvalitet og i deres 

trosfællesskab. 

Vores årlige landsdækkende arrangement 

Copenhagen Gospel Festival (CGF) oplever 

at de hvert år er steget lidt i deltagerantallet 

til Young Copenhagen Gospel Festival 

(YCGF). Børnene glæder sig til at komme 

igen til næste år. Specielt dem der overnatter 

i Jerusalemskirken får lidt af en 

lejroplevelse. Her er de meget sammen med 

andre børn, hvor de får nye venner og lærer 

nogle nye sange af virkelig dygtige folk, og 

oplevelsen af at de skal optræde ved en 

koncert med band og betalende publikum. 

Det er musikalsk et ret seriøst foretagende, 

hvilket gør det sjovt for børnene, samtidig 

med at der også er en masse sjov og 

koreografi og leg i indstuderingen og 

koncerten. Aldersgruppen er fra 9 til 19 år, 

hvor de fleste deltagere nok ligger i den 

yngre halvdel af det segment. 

I år får YCGF besøg af David Daniel fra 

London og hans 17-årige datter Tehillah, 

der sammen med Sara Alsted Flinck bliver 

årets instruktører. Planen er at fortsætte med 

YCGF, mens CGF for voksne fortsat er sat i 

bero. 

Det er dejligt at se at Gud er med os i vores 

arbejde, og at vi kan tjene Ham og vores 

kirken med vores sang og musik. 

 

Metodistkirkens Spejdere (MS) 

Spejder med hjerte, hoved og hænder. 

MBUF’s styrelse har snakket om hvordan vi 

udlever kirke med hjerte, hoved og hænder. 

Vi har heriblandt drøftet hvilken rolle troen 

har i vores arbejde. Det er et evigt 

tilbagevendende emne, om vi mon har nok 

tro med i vores spejderarbejde, og hvordan 

får vi yderligere inddraget dét der med gud. 

Vi tror på at vi har fundet en rigtig fin 

balance i hvor meget tro vi bør have med. 

Vi skaber rammerne for de bedste 

oplevelser og venskaber og danner grobund 
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for en kirke med hjertet. Vi tror på at man 

med gode færdigheder kommer langt både i 

sit spejderliv og i sit privat liv. 

Spejderarbejdet er altså en bevidst del af 

vores videre liv, som har indflydelse på 

vores adfærd. Endelig og måske den mest 

indlysende er kirke med hænderne. Vi 

arbejder hele tiden med hænderne, vi 

hjælper hinanden, vi samarbejder om at løse 

opgaver og vi giver gerne en hånd til 

mennesker der har brug for det. De kristne 

værdier er gennemtrængende selvom det 

ikke nødvendigvis bliver italesat ”nok” til 

hverdag. Vi skal snakke mere om dette på 

dette års inspirationsmøde, vi glæder os til 

en god dialog. 

 

I spejderrådet arbejder vi med ja-princippet, 

hvilket gør at vi tror på at alle idéer er 

velkomne og alle idéer bliver levet ud, så 

længe der er nogen der har lyst til at stå bag. 

Derfor har vi de seneste år også haft nye 

tiltag i vores årsprogram. Vi har både set en 

opblomstring af PFT, planlægningsweek-

end, Spejderguf og meget mere. Vi har i år 

haft positiv fremgang i alle arrangementer, 

og med det skal der lyde en stor tak til alle 

der har haft en finger med i afholdelsen af 

arrangementerne.  

 

Metodistkirkens Ungdomsarbejde (MU) 

Det har været et godt år i MU. I løbet af året 

har vi holdt mange gode arrangementer.  

Sidste sommer holdt vi sommerlejr i Århus 

for første gang. Det var en hyggelig uge 

med mange, deltagere, der kom i hele ugen 

eller i en kortere tid. I november blev der 

inviteret til Lægården til Sportsweekend 

med en masse sport og dans. 

Igen i år blev nytårslejren en stor succes, 

hvor vi næsten fyldte Solborgen med mange 

glad unge. I løbet af lejren var vi også glad 

for at få besøg fra flere ældre MU'er, det er 

fedt I vil stadig bruge tid med os. 

Vi har netop afholdt Påskelejren og det er 

en klar succes at over 50 unge samles 

omkring fællesskab, hygge og sjov og den 

kristne festlighed. Lederne omkring lejren 

hygger sig mindst lige så meget som 

deltagerne, og fører lejren gennem Påskens 

mange fortællinger. 

Vi har arbejdet videre med at prøve at få 

invitationer ud til menighederne og få dem 

med som måske har ikke vist interesse før. 

 

TUF er nu official under MUs fane, men vi 

er glad for at kunne trække på og 

samarbejde med spejderne om den. TUF er 

på dette tidspunkt under udvikling til at  

bliver et uddanelseskursus med fokus på 

karakter, kompetencer og kald. Dette vil 

løbe over tre år, og mere information 

kommer senere. 

 

I det nye arbejdsår skal der for alvor sættes 

fokus på lokalt arbejde og lederudvikling. 

Mere om dette under landsmødet. I er for 

seje! 

 

Langtidskalender MBUF 

Langtidskalenderen findes på hjemme-

siden, og det er der man skal holde øje med 

hvad der sker og hvilke krydser man skal 

huske at sætte i kalenderen, fordi man bare 

ikke vil gå glip af det næste MBUF-

arrangement.  

Det er også muligt at abonnere på 

kalenderen, så den kan vises i din 

smartphone. Læs mere om dette på 

hjemmesiden.

Arbejdsprogram MBUF 

MBUF vil arbejde for at der 
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 er mere end 500 medlemmer under 30 år på landsplan 

 kommer en 1 års arbejder på Lægården som har rødder i MBUF 

 arbejdes videre med de aktions, som bliver vedtaget på baggrund af den debat, der er 

på delegeretmødet 

 er et ledertræningstilbud til de 14-18 årige  

 udtænkes et ledertræningstilbud for de 18-25 årige 

 

 

MB vil arbejde for at der 

 at der afholdes Børne- og Betweenlejr på Lægården i uge 26  

 at der er aktuelt og interessant materiale tilgængeligt for lokalforeningerne  

 at støtte lokale aktiviteter  

 at ledere fortsat uddannes og udvikles  

 at det fortsat sendes nyhedsbrev ud til alle børnemedarbejdere  

 

 

MM vil arbejde for at der 

 Afholdes YCGF 2016 

 Sker en styrkelse af samarbejdet mellem lovsangsband på tværs af landet 

 

 

MS vil arbejde for …. 

 få nye tiltag fra de sidste par år til bliver en del af det faste program – arbejde videre 

med koncepterne og får dem til at blive en endnu større succes 

 yderligere fokus på seniorarbejde 

 at flere føler ejerskab for at skabe godt spejderarbejde både lokalt og på landsplan 

 fastholde vores fantastiske program for året. 

 

 

MU vil arbejde for at der 

 afholdes påskelejr 

 afholdes sommerlejr 

 afholdes sportsweekend i efteråret 

 afholdes nytårslejr 

 afholdes TUF både i forår og efterår 

 sker en styrkelse af lokalarbejdet herunder at der oprettes en lokalforening i 

København 

 

 

Forslag  

Ingen forslag modtaget. 



 
 111    

* 

MBUF Regnskab 2015 og Budget 2016 

 

 

 

 

* Der hensættes kr. 25.000 til 2017 som er øremærket til MS Seniorsommerlejr (og dermed 

er der kun sat 15.000 af i 2016) 

INDTÆGTER 2015 2015 2015 2016 

 
Budget Revideret  Regnskab Budget 

DUF 735.000 565.000  533668 735.000 

Renter 10.000 10.000  106 10.000 

§ 44-midler 20.000 10.000   10.000 

Kontingenter 20.000 20.000  15.900 20.000 

Indsamling til mission 25.000 25.000  19.520 15.000 

Lejre og Stævner 0 160.000  3.161 0 

Publikationer 50.000 50.000   50.000 

TUF 15.000 15.000     

Øvrige 0 0 82.668 0 

INDTÆGTER I ALT 875.000 855.000 655.023 840.000 

     UDGIFTER 
 

 
  

Ansatte og medarbejderrelaterede udgifter    note 1 320.000 320.000  245.305 320.000 

Styrelsen og administration 50.000 50.000  47.630 50.000 

Publikationer og it                                                 note 2      160.000 160.000  185.449 160.000 

Mission 25.000 25.000  19.520 25.000 

Revision 50.000 50.000  111.204 50.000 

Landsmøde 20.000 20.000  15.015 20.000 

Lejre og stævner  0 0  0 0 

Lederweekend og organisationsudvikling 30.000 0  0 30.000 

Bevillinger 40.000 40.000  47.984 40.000 

TUF 15.000 15.000  27.855   

Udlandsaktiviteter 40.000 0  0 40.000 

Dåbsklub  15.000 15.000  7.504 15.000 

Diverse forsikringer og kontingenter 35.000 35.000  32.759 35.000 

UDGIFTER FØR ARBEJDSGRENENE 800.000 730.000 740.225 785.000 

 
        

Til fordeling mellem arbejdsgrenene                note 3 249.000 249.000  215.460 264.000 

UDGIFTER I ALT 1.049.000 979.000 955.685 1.049.000 

          

RESULTAT -174.000 -124.000 -300.662 -209.000 
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NOTER 
    Note 1: Medarbejderudgifter 2015 2015 2015 2016 

 
Budget Revideret Regnskab Budget 

Tilkøb af konsulenttimer  285.000 285.000  235.385 285.000 

Medarbejder relaterede udgifter 35.000 35.000  9.920 35.000 

Medarbejderudgifter i alt 320.000 320.000 245.305 320.000 

     Note 2: Publikationer og it 
 

 
  

 Himmel & Jord , hjemmeside og it 150.000 150.000  180.449 150.000 

 DM Guide (Landsmøde guide) 5.000 5.000  4.000 5.000 

 Foldere og agmateriale 5.000 5.000  1.000 5.000 

Publikationer og it i alt 160.000 160.000 185.449 160.000 

     Note 3: Fordeling arbejdsgrene 
 

 
  

MU (fra 2016 incl. TUF) -50.000 -50.000  -39.448 -65.000 

MS -102.000 -102.000  -146.938 -102.000 

MB -47.000 -47.000  -16.574 -47.000 

MM -50.000 -50.000  -12.500 -50.000 

Arbejdsgrenene i alt -249.000 -249.000 -215.460 -264.000 
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MB Regnskab/Budget 

 

2015 2015 2016 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

MB-dag 0  0   

Børnelejr 25.000  12.800 25.000 

Lederweekend 0  0   

INDTÆGTER I ALT 25.000 12.800 25.000 

    UDGIFTER    
MB-dag 10.000  0   

MB-landsråd 1.000  4.859   

Bevillinger 5.000  0 15.000 

Børnelejr + Betweenlejr 30.000  10.415 40.000 

Inspirationsmateriale  5.000  3.119 7.000 

Web-agitation 15.000  0   

Lederudvikling 6.000  10.981 10.000 

UDGIFTER I ALT 72.000 29.374 72.000 

        

RESULTAT -47.000 16.574 -47.000 

 

MM Regnskab/Budget 

 

2015 2015 2016 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

 
   

Diverse 0  0 0 

INDTÆGTER I ALT 0 0 0 

    UDGIFTER    
Bevillinger 15.000  0 20.000 

Diverse  10.000  0 5.000 

Undervisning 5.000  0 5.000 

Lovsang og Taize 5.000  0 10.000 

YCGF 15.000  12.500 10.000 

UDGIFTER I ALT 50.000 12.500 50.000 

        

RESULTAT -50.000 -12.500 -50.000 
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MS Regnskab/Budget 

 

2015 2015 2016 2017 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget Budget 

Lejre og kurser         

       PFT 30.000  41.580 30.000 30.000 

       MS Lederguf 3.000  0 3.000 3.000 

       Senior natløb    0 3.000 3.000 

       Senior sommerlejr    0 0 25.000 

       Sommerlejr 100.000  94.237 100.000 0 

       LPK 0  0 10.000 0 

Salg fra depotet 1.000  10.100 1.000 1.000 

INDTÆGTER I ALT 134.000 145.917 147.000 62.000 

     UDGIFTER 
    Kontingenter 6.000  14.768 6.000 6.000 

Publikationer 2.000  0 2.000 2.000 

Bevillinger 5.000  9.972 5.000 5.000 

Lejre og kurser         

       PFT 45.000  83.218 45.000 45.000 

       Planlægningsweekend 5.000  0 5.000 5.000 

       Spejderguf    0 5.000 5.000 

       Lederguf 5.000  3.095 5.000 5.000 

       Sommerlejr 130.000  150.402 130.000 30.000 

       Seniorsommerlejr 0  0 0 28.000 

       LPK 10.000  3.313 13.000 0 

       Senior Natløb 2.000  1.240 5.000 5.000 

Andre arrangementer         

       Julekalender    0 2.000 2.000 

Indkøb til depot 10.000  2.677 10.000 10.000 

Spejderråd 8.000  16.713 8.000 8.000 

USB 3.000  7.457 3.000 3.000 

Lederpleje 5.000  0 5.000 5.000 

Diverse 0  0 0 0 

UDGIFTER I ALT 236.000 292.855 249.000 164.000 

          

RESULTAT -102.000 -146.938 -102.000 -102.000 
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MU Regnskab/Budget 

 

2015 2015 2016 

INDTÆGTER Budget Regnskab Budget 

Nytårslejr 15.000  21.475 15.000 

TUF    0 5.000 

Sommerlejr    13.700 10.000 

Forårslejr 15.000  16.600 15.000 

Sportsweekend 10.000  3.247 5.000 

INDTÆGTER I ALT 40.000 55.022 50.000 

    UDGIFTER 
   

Bevillinger 5.000  0 5.000 

Nytårslejr 16.000  38.964 16.000 

Forårslejr 16.000  32.346 16.000 

Sommerlejr    17.501 16.000 

Sportsweekend 16.000  4.984 10.000 

Konfirmandweekend 15.000  0 15.000 

Lederweekend 12.000  0 10.000 

Landsråd 3.000 675 3.000 

Klubben Lægården 1.000  0 1.000 

YFC medlemskab 2.000 0 2.000 

TUF    0 20.000 

PR 1.000  0 1.000 

Caravanen i Danmark 3.000  0   

UDGIFTER I ALT 90.000 94.470 115.000 

        

RESULTAT -50.000 -39.448 -65.000 
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Liste over grupper i 2015 

REGION MB MS MU MM 

Nordjylland:         

Strandby X X X  X 

Midtjylland:         

Århus X X X X 

Syddanmark:         

Esbjerg   X   
 Vejle X    X X 

Odense 
 

X   
 Hovedstaden:         

København X X   X 

Rønne 
 

X   
 Sjælland:         

Solrød X    X X  

Total 5 6 4 5 
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Statistik 
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MBUF’s offergave 2016 

Torsdag aften vil der under velkomst-

gudstjenesten bliver samlet penge ind - en  

såkaldt offergave. 

MBUFs offergave går i 2016 til 

Metodistkirkens Sociale Arbjede og deres 

indsats for børn og unge i Danmark, som 

har brug for en hjælpende hånd. Pengene vil 

gå til MSA’s familielejr i sommerferien og 

initiativer i løbet af året. Der vil komme 

mere indformation ud på Facebook og 

hjemmesiden inden delegeretmødet.  

Giv en god gave på landsmødet 2016. 
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Referat fra MBUF delegeretmøde 

 

1. Navneopråb og konstituering 

Følgende var stemmeberettigede:  

København: Carsten Bjerno (MS), Povl 

Brendes (MS), Bastian Just Johansen (MS), 

Annette Nielsen (MM), Christina Bjørn 

Thomsen (MB). 

Odense: Lene Bræstrup (MS), Anne Grethe 

Christensen (MS). 

Rønne: Bettina Pedersen (MS), Merete Dahl 

Pedersen (MS). 

Solrød: Daniel Steinvig (MU). 

Strandby: Andreas Thybo Christensen (MS), 

Helle Thaarup Christensen (MS), Per 

Christiansen (MS), Jeppe Hjørne (MU), 

Mark Lewis (MM), Claus Pedersen (MS), 

Marianne Orup Pedersen (MB), Peer 

Thaarup (MB), Susanne Thaarup (MS). 

Vejle: Elsebeth Bjerno (MB), Mette Munk 

Brink (MM), Charlotte Strand Enemark 

(MB), Jeanne Helsinghof (MU), Christian 

Madsen (MU), Maja Speedsberg (MB). 

Aarhus: Marie Flinck Hansen (MB), Philip 

Ingemansen (MS), Agnethe Marqversen 

(MU), Frederik Kofoed Marqversen (MM), 

Victor Kofoed Marqversen (MS), Ove 

Sørensen (MU).  

Styrelsen: Brit Bjerno, Louise Gaardbo 

Hjort, Emilie Just Nielsen, Signe Just 

Petersen, Duncan Thompson, Louise Aaen, 

Rasmus Aaen.  

a) Dirigent: Maria Thaarup 

b) Sekretær: Karen Ærenlund Brogaard 

c) Stemmetæller: Jonathan Steinvig, Birgitte 

Strand Schultz, Jørgen Thaarup 

d) Justeringsudvalg: Jørgen Thaarup, Maria 

Thaarup, Louise Aaen, Emilie Just Nielsen. 

 

2. Optagelse af nye grupper  

Der er ingen nye grupper til optagelse. 

 

3. Godkendelse af forbundets indbe-

retning for det foregående år samt 

arbejdsplaner for indeværende og det 

efterfølgende kalenderår 

Ang. Beretningen 

Formand Emilie Just Nielsen fremlagde 

indberetningen. Vi behandlede den afsnit 

for afsnit gennem debat og mulighed for at 

stille styrelsen spørgsmål og få svar. Vi 

diskuterede bl.a. ændringer i drift tilskud fra 

DUF og vores afhængighed deraf. Styrelsen 

vil arbejde videre med konkrete tiltag til at 

øge medlemstilgangen, bl.a. ved at udsende 

et brev, som gennem lokale menighedsråd 

og børne-ungdomsråd kan henvende sig til 

metodistfamilier med børn og unge, som 

endnu ikke er medlem af MBUF.  Der kom 

forslag fra salen om hvordan det kan blive 

nemmere at blive medlem ved fx at klare 

kontingentbetalingen via MobilePay og 

indmeldingsblanket på metodistkirken.dk, 

hvilket styrelsen allerede arbejder på. Der 

blev udvekslet erfaringer og diskuteret 

hvordan man praktisk ordner det med at 

oprette sig som lokalgruppe under MBUF 

og opfylde kravene. Styrelsen vil arbejde 

videre med muligheder for at få 

ungdomsgruppen i den Internationale 

menighed i København registreret. Der blev 

udtrykt stor taknemmelig til MBUFs ansatte 

Maria Aaskov og Anne Thompson for deres 

indsats og imødekommenhed. Medlems-

registreringen fungerer nu, så vi nu kan 

koncentrere os om formålet for vores 

arbejde. 

 

Ang. MB 

MB-landsleder Christina Thomsen frem-

lagde essensen af samtalerne på på-

virkningstorvet, hvor MB's indberetning var 

til debat. Vi har mange visioner og drømme 

om, at børn fortsat må opleve, at de er 

værdifulde, og at det må ske gennem en 

levende tro på Gud. Vi vil nå Danmarks 

børn gennem en indsats både i kirken men 

også ved at tilbyde ressourcer til familierne 

derhjemme. Vi ønsker os mere og bedre 

undervisning/udrustning til at skabe tilbud 
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og være kirke for flygtningebørn og/eller 

andre børn med udfordringer.  

 

Ang. MM 

MM-landsleder Brit Bjerno fremlagde 

essensen af samtalerne på påvirkningstorvet, 

hvor MM's indberetning var til debat. Der 

drømmes om, at MMs arbejde på landsplan 

fremadrettet, foruden gospel kan blive et 

samarbejde om bands og lovsang med 

landslederne som tovholdere for kontakt og 

initiativ.  

 

Ang. MS 

MS-landsleder Signe Just Petersen 

fremlagde essensen af samtalerne på 

påvirkningstorvet, hvor MS's indberetning 

var til debat. Det blev til gode bud på 

hvordan spejdere kan være kirke med hjerte, 

hoved og hænder og hvordan spejder-

arbejdet er med til at gøre kirkearbejdet 

synligt vha uniform og anden beklædning.  

Ang. MU 

MU-landsleder Duncan Thompson frem-

lagde essensen af samtalerne på på-

virkningstorvet, hvor MU's indberetning var 

til debat. Der blev bl.a. talt om unges 

forhold til kirken, om ikke kun at være 

medlem af MBUF men også blive medlem 

af kirken og støtte den økonomisk. Der blev 

drøftet ideer til at få flere unge med på lejre, 

om at samle op på konfirmandårgangene og 

evt gøre en ungdomslejr obligatorisk for 

konfirmander. Der blev talt om at starte klub 

eller events for elever på Lægården og Ole 

Dommer, forstander på Lægården, gjorde 

reklame for stillingsopslag om at blive 1 års 

arbejder på Lægården i kommende skoleår. 

Der blev udtrykt stor tak til ungdomsledere, 

der skaber liv i kirken ved at arrangere lejre 

og er med til at gøre deres indflydelse 

gældende på andre dele af kirkens liv. Der 

blev udtrykt opfordring til lederpleje og 

undervisning.  

 

Beretning blev godkendt. 

Ang. Arbejdsprogram:  

Arbejdsprogrammet blev drøftet og det var 

muligt at stille spørgsmål. Der var bl.a. 

spørgsmål til dåbs/trosoplæringsmateriale, 

som MBUF og kirkens landsledelse arbejder 

sammen om. Maria Aaskov, som formand 

for den gruppe, svarede, at gruppen arbejder 

på at lave et arbejdsredskab til lokale 

menighedsråd og børne-ungdomsråd om 

hvordan man systematisk arbejder med dette 

emne. Der blev udtrykt ønsker om en ansat 

ungdomspræst. Der blev gjort reklame for 

ROTs folder om kaldet til at blive præst.  

Der findes langtidskalender om MBUFs 

landsarrangementer på metodistkirken.dk 

Arbejdsprogram blev godkendt.  

 

4. Godkendelse af forbundets regnskab 

og budget, herunder statistikken 

Emilie Just Nielsen gennemgik regnskabet 

og gav svar til salens spørgsmål. Af 

gennemgangen fremgik det, at der i årets løb 

er kommet både ny regnskabsfører og 

revisor og det har givet start vanskeligheder, 

der har betydet, at regnskabet først har været 

færdig i ugen op til delegeretmødet. De 

interne revisiorer har derfor ikke nået at 

revidere regnskabet, hvilket styrelsen vil 

følge op på efter delegeretmødet. Der blev 

stillet spørgsmål til udlandsaktiviteter, om at 

budgettere med renter og om nedskrivning 

af regnskabet, samt forslag til nedjustering 

af budget. Den nye styrelse vil rette 

budgettet til efter revidering af kontoplan, 

som pt er meget uoverskuelig. Arbejds-

gangen og diverse deadlines mht at gøre 

regnskabet færdigt blev diskuteret, hvorvidt 

der findes bedre måder at gøre det på for 

fremtiden.  

Styrelsen tager alle bemærkninger til 

efterretning og budget og regnskab blev 

godkendt.  

Statistikken blev godkendt og medlems-

fremgang på medlemmer under 30 år blev 

fejret. 
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5. Fastsættelse af lokalgruppernes 

kontingent til forbundet samt diverse 

iligninger 

Kontingentet er uændret. 

 

6. Behandling af fremsatte forslag – 

herunder forslag til fællesarrangementer 

og –indsamlinger 

Ingen forslag. Ideer til styrelsens 

fremadrettede arbejde blev skrevet på 

whiteboards. 

 

7. Fremsatte lovændringsforslag 

Ingen forslag, men en debat om ændring af 

procedure for lovforslag blev påbegyndt. 

 

8. Valg 

a) Formand og næstformand for MBUF-

styrelsen – Formand: Louise Aaen, 

næstformand: Louise Boelsmand. 

 

b) 8 medlemmer til MBUF-styrelsen: MU 

landsleder Andreas Morsbøl, MU 

vicelandsleder Frederik Marqversen, MM 

landsleder Brit Bjerno, MM vicelandsleder 

Bjørn Thomsen, MS landsleder: Signe Just 

Petersen, MS vicelandsleder: Emil Morsbøl 

Marqversen, MB landsleder Christina Bjørn 

Thomsen, MB vicelandsleder vakant 

 

c) 2 interne revisorer: Charlotte Orup 

Morsbøl og Johannes Thaarup. 

 

d) 1 repræsentant til Dansk Ungdoms 

Fællesråds delegeretmøde: Andreas 

Morsbøl. 

 

e) Spejderråd: Maria Thaarup, Anna 

Digebjerg, Anna Thaarup, Rasmus Aaen, 

Jonas Hjørne. 

 

f) Forslagskomite 

Jeppe Hjørne MU, Victor Marqversen MS, 

Maria Aaskov MB, Mark Lewis MM.  

 

9. Fastsættelse af sted for afholdelsen af 

det efterfølgende delegeretmøde.  

Landsmødet 2017 bliver i Jerusalemskirken 

i København. 

 

10. Eventuelt 

De afgående styrelsesmedlemmer blev 

takket for deres arbejde: Duncan Thompson, 

Rasmus Aaen og Emilie Just Nielsen. 

  

  

  

 

 

. 
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Idrætsefterskolen Lægården 
Generalforsamling fredag den 22. april 2016 kl. 17.30 

på Lægården 

INDKALDELSE 

 

Hermed indkaldes i henhold til skolens vedtægter til Idrætsefterskolen Lægårdens ordinære 

generalforsamling, i år på Idrætsefterskolen Lægården, Lægårdvej 72, 7500 Holstebro.   

 

Dagsorden 

1. Konstituering. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Bestyrelsesmedlem på valg:  

Helge Munk,  

Erik Brogaard 

 Suppleant på valg:  

Henrik Carlsen. 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vedtægterne være 

bestyrelsens formand i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.  

Indkomne forslag bekendtgøres på Metodistkirkens hjemmeside senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen udgøres af: 

 - skolekredsens medlemmer 

Skolekredsens medlemmer udgøres af 

 - alle medlemmer af Metodistkirken i Danmark  

 - den af Holstebro Byråd udpegede repræsentant til Lægårdens bestyrelse. 

 

Alle generalforsamlingens medlemmer har stemmeret og er valgbare til tillidsposter. 

 

På bestyrelsens vegne:  

Eivind Triel 

Bestyrelsesformand 
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Bestyrelsens beretning  

Der er meget som lykkes på Lægården og 

det kan vi være glade for og stolte af.  

  

Skolen har vist sig i stand til at opretholde 

det elevmæssige momentum således at vi 

ved skoleårets start igen har fuld belægning 

af elever. I bestyrelsen er vi bevidste om at 

elever og forældre, der således aktivt har 

valgt skolen til, har gjort det på baggrund af 

forventning til os. Forventninger til 

undervisning, faciliteter, holdninger, sam-

menhold, oplevelser, udvikling, og meget 

meget mere. 

Forventninger som vi skal stå til måls for fra 

første skoledag og gennem hele skoleåret. I 

bestyrelsen arbejder vi for at indfri disse 

forventninger. Skolen skal ikke være en 

moderne udgave af ”clickbate”, hvor 

indhold er uden substans i forhold til en 

optimistisk overskrift. 

  

Vi har i årets løb arbejdet med projektering 

af nye faciliteter for spisesal, køkken, 

kunststof græsbane m.v. Når vi ser på 

sådanne projekter er det altid en afvejning af 

forskellige udfordringer og muligheder. 

Dels skal der føres en ansvarlig økonomisk 

politik, både med hensyn til skolens 

likviditet og låneoptag, dels skal æn-

dringerne tilføre skolen merværdi svarende 

til investeringerne og dels skal ændringerne 

gerne signalere en klar linje frem for 

tilfældig knopskydning. Vi afsøger på 

nuværende tidspunkt vores lånemuligheder 

for enten at gennemføre dette som ét samlet 

projekt eller som forskellige delprojekter. 

Udover dette projektarbejde, er der i årets 

løb oprettet en omfattende vedlige-

holdelsesplan, hvoraf forskellige reno-

veringer er påbegyndt og gennemført.  

 

På sidste generalforsamling var der ønske 

om, at bestyrelsen sammen med MBUF 

skulle afsøge mulighederne for etablering af 

1-årsarbejder på Lægården. Vi har holdt 

møde med MBUF og vores målsætning er at 

have en 1-årsarbejder, som starter efter 

sommerferien. Skolen har tilbudt MBUF at 

dække udgifterne til kost, logi og løn i 

forbindelse med ordningen.  

  

I marts havde skolen besøg af Jørgen 

Thaarup for at fortælle om Metodistkirken 

og det bagland som skolen er udsprunget 

fra. Vi har modtaget meget positive 

tilbagemeldinger fra skolens personale på 

dette arrangement. Stor tak til Jørgen for at 

komme på skolen og fortælle og for at give 

stof til eftertanke.  

  

Skolen har i regnskabsåret 2015 haft 

indtægter for ca. 26,8 mill. kr., og et 

overskud på ca. 2,6 mill. kroner, hvilket må 

siges at være særdeles tilfredsstillende. 

Overskuddet er i høj grad betinget af et højt 

årselevtal og en god økonomisk styring. 

Igen i år vil bestyrelsen udtrykke stor ros til 

skolens ledelse og medarbejdere for at holde 

så god en budget styring.  

  

Skolen havde ved regnskabsafslutning en 

likvid kapital på ca. 10,8 mill. kr. Denne 

likviditet er medvirkende til at projekterne 

omkring nye faciliteter kan gennemføres. 

Uden en hvis grad af selvfinansiering ville 

vores muligheder for optag af lån været 

begrænset. Bestyrelsen har desuden valgt at 

placere likviditeten i flere forskellige banker 

for derved at minimere risikoen i 

banksektoren.   

  

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, 

at flere af Metodistkirkens institutioner har 

ændret vedtægter, således at valget til 

formand sker via direkte valg frem for 

intern konstituering.  

Bestyrelsen er blevet udfordret i, om en 

sådan konstruktion, ville være gavnligt for 

bestyrelsesarbejdet på Lægården. Vi har i 

bestyrelsen diskuteret problemstillingen på 
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møde d. 18/3-2016. På den ene side vil 

direkte valg give et stærkere kandidatur og 

mandat. Et andet bestyrelsesmedlem 

risikerer ikke at skulle tage en uønsket 

formandspost på sig hvis bestyrelsen har 

problemer med konstitueringen og 

generalforsamlingen har god mulighed for 

at forberede generationsskifte når en 

formand stopper. På den anden side er 

direkte valg en meget sjælden konstruktion 

inden for bestyrelsesarbejde på landets 

efterskoler. Når generalforsamlingen som 

øverste myndighed har bestemt hvem, der 

skal sidde i bestyrelsen, så overdrages 

efterfølgende det demokratiske ansvar og 

pligt, til bestyrelsen for blandt sin midte at 

vælge en formand. Fra ministeriets side er 

der udarbejdet et sæt standard vedtægter, 

som vores nuværende vedtægter følger. 

Bestyrelsen er forpligtet til sikre at vores 

vedtægter følger lovgivning og hvis vi skal 

arbejde videre med denne ændring, så vil vi 

opsøge juridisk vejledning.  

 

Det er bestyrelsens holdning at sådan en 

vedtægtsændring vil have stor indvirkning 

på generalforsamlingens ansvars område. 

Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen 

diskuterer dette emne, således at vi kan få 

en tilkendegivelse på om der i det 

kommende år skal afses resurser til dette 

arbejde.  

  

I år har bestyrelsen haft et møde med 

Metodistkirkens Landsledelse. Dette er en 

god anledning til at snakke om hvordan 

kirken og skolens hverdag i højere grad kan 

knyttes sammen. Det er aftalt, at de to 

organer fremover vil holde dialog via et 

fælles møde en gang årligt. 

 

Guds fred 

På bestyrelsens vegne  

Eivind Triel 
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Forstanderens beretning  

Det har på alle mulige måder været et 

spændende år. Alle facetter har været i spil, 

og vi har tænkt små, store og langsigtede 

tanker. Vores skoleform skal bidrage til at 

danne og uddanne unge til livsduelige og 

demokratiske medborgere, og at alle unge 

har mulighed for at være efterskole. Vi har 

sat en masse ting i gang og er nået godt i 

mål eller er på vej til det. Vi prøver hele 

tiden på at have fingeren på pulsen og 

forbedre pædagogik og undervisning. Vi 

arbejder altså på så bred en palet som muligt 

for hele tiden at gøre Lægården bedre, så de 

unges efterskoleophold er med til at gøre 

dem til hele mennesker med selvværd og 

overskud til at engagere sig i fællesskabet, 

lokalt, nationalt og globalt. For øjeblikket er 

skolen helt fyldt op til næste skoleår, og vi 

har endda elever på venteliste.  

 

Vi startede nuværende skoleår 2015 med 

162 elever og har på nuværende tidspunkt 

154 elever. Vi har stor opmærksomhed 

gennem vores kontaktlærer ordning, og tæt 

samarbejde med forældrene om, at fastholde 

elevernes trivsel og lysten til efterskolelivet. 

Vi oplever at eleverne fortæller os at vi har 

en noget tætpakket dag med aktiviteter fra 

morgen til aften. På baggrund af dette har vi 

mistet nogle piger, som følte at de ikke 

havde nok ”luft” i dagligdagen.  

 

Det er altid super dejligt, at skolen kan være 

med til at danne ramme om de 

arrangementer skolens bagland afholder, 

samtidig med at vi på denne måde kan vise 

vores skole frem for kommende elever. Jeg 

håber meget på, at I også fremover vil tænke 

Lægården ind som et sted hvor der er rart at 

komme, for vi vil rigtig gerne bruges og 

være til rådighed for jer. Jerusalemskirken i 

København, var igen i år rammen for en 

fællesspisning og gospel workshop. Det 

gjorde stort indtryk på eleverne at møde 

meget engagerede mennesker i kirken under 

deres besøg i København.  

 

I dette skoleår har vi haft besøg at Knut 

Bjarne Jørgensen og hele hans hold med en 

temadag om alkohol. Dette var en meget 

vellykket dag med en teoretisk del og en 

mere praktisk del. Eleverne var meget 

fanget i løbet af dagen af emnet. Så stor tak 

til jer alle for at give os denne oplevelse. D. 

7. marts have vi en pædagogisk dag for alle 

ansatte på Lægården. Jeg havde inviteret 

Jørgen Thaarup og repræsentanter fra 

skolens bestyrelse til at komme og holde et 

oplæg om Metodistkirkens historie, om det 

at have en efterskole og hvordan 

harmonerer det med skolens værdigrundlag 

og dagligdags praksis. Det blev en dag med 

gode refleksioner og besvarede spørgsmål 

og en stærk tro på, at vi sammen driver en 

Idrætsefterskole som vi alle er stolte af, at 

være en del af!   

 

Fremtiden 

Skolens bygninger er vigtige rammer for de 

aktiviteter, som foregår på skolen. Det er 

vigtigt, at vi fortløbende arbejder på at forny 

dem og sørge for, at det er lyse og 

inspirerende lokaler. Kunstgræsbane til 

vores store fodboldlinje. Nye værelser i de 

gamle krealokaler oven på foredragssalen. 

Nyt køkken og spisesal ved siden af den lille 

hal ud til lægårdvej. Sammenbygning af 

skolens torv og den nye hal. 

Det er fortsat vigtigt, at vi har så gode 

faciliteter som muligt til at drive en 

efterskole i bevægelse. Der vil altid være en 

tendens til at vælge efterskole ud fra, at 

faciliteterne på skolen i størst mulig omfang 

understøtter de aktiviteter eleverne kommer 

for at fordybe sig i. Vores fine rammer og 

omgivelser er med til at gøre et 

efterskoleophold på Lægården til en 

oplevelse for livet. Men i hvilken grad det 

bliver en succes, afhænger i høj grad af 

elevernes evne til at ville fællesskabet frem 
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for deres egne personlige ønsker og krav. 

Det er fællesskabet, der bærer i det daglige. 

Fra det øjeblik, hvor vores elever 

accepterer, respekterer hinanden, da opstår 

der et sandt fællesskab - som er en stor del 

af drivkraften i vores arbejde som ansatte på 

Lægården. Vi skal hele tiden have fokus på 

dannelse der virker, i tiden og til tiden, 

dermed sikrer vi, at vores elever bevarer 

deres evne til at være innovative og lyst til 

læring og uddannelse igennem nærværende 

problemstillinger. Det er dét, det handler 

om. 

Ole Dommer 

Forstander 
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Regnskab 2015 

 2015 2014 (t.kr.) 

Indtægter   

Statstilskud 11.114.609 10.748 

Skolepenge 14.968.829 14.574 

Andre indtægter  719.811 698 

Indtægter i alt 26.803.249 26.020 

   

Udgifter   

Lønomkostninger undervisning 10.176.752 9.896 

Andre omkostninger undervisning 2.736.817 2.432 

Undervisning i alt 12.913.569 12.328 

Lønomkostninger ejendomsdrift 1.180.946 839 

Andre omkostninger ejendomsdrift 4.455.614 3.514 

Ejendomsdrift i alt 5.636.560 4.353 

Lønomkostning kostafdeling 1.477.196 1.618 

Andre omkostninger kostafdeling 1.665.380 1.443 

Kostafdeling i alt 3.142.576 3.061 

Lønomkostning administration 520.176 517 

Andre omkostninger administration 1.263.213 1.079 

Administration i alt 1.783.389 1.596 

Omkostninger vedr. drift i alt 23.476.094 21.338 

Resultat før finansielle poster 3.327.155 4.682 

Renteindtægter -18.700 -59 

Renteomkostninger m.v. 710.144 809 

Finansielle poster 691.444 750 

Årets resultat  2.635.711 3.932 

   

Aktiver   

Grunde og bygninger 45.382.195 46.402 

Inventar og udstyr 383.263 642 

Finansielle anlægsaktiver 5.000 0 

Tilgodehavender m.v. 626.829 1.047 

Periodeafgrænsningsposter 200.574 198 

Værdipapirer 8.694 12 

Likvide beholdninger 10.858.427 9.128 

 57.464.982 57.429 

Passiver   

Egenkapital 27.181.722 24.107 

Langfristet gæld, prioritetsgæld 21.971.397 24.496 

Kortfristet gæld 8.311.863 8.826 

 57.464.982 57.429 
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Referat fra generalforsamling 

lørdag den 22. april 2016 
 

Bestyrelsesformand Eivind Triel bød vel-

kommen, hvorefter forstander Ole Dommer 

lagde op til en kort gospelworkshop ved 

Mathias Aaen. 

 

1. Konstituering. Valg af dirigent, 

sekretær og stemmetællere 

Eivind Triel foreslog Ole Birch som 

dirigent. Ole Birch blev valgt. 

Som sekretær valgtes Mogens Flinck 

Hansen.  

Som stemmetællere blev Charlotte Strand 

Enemark og Alice Morsbøl valgt. 

Ole Birch konstaterede, at general-

forsamlingen var indkaldt rettidigt. 

 

2. Bestyrelsens beretning:  

3. Forstanderens beretning: 

Eivind Triel oplæste bestyrelsens beretning.  

Ole Dommer reflekterede over, at det er 

noget ”bøvl” at arbejde med unge men-

nesker. Det er noget ”bøvl” at være skole. 

Det er noget ”bøvl” at etablere et fæl-

lesskab. Skolen har noget godt personale, og 

de fortsætter med dette ”bøvl” for de kan 

lide det. 

Ole Dommer takkede Knut Bjarne Jør-

gensen og Jørgen Thaarup for 2 arran-

gementer, der har været i det forgangne år.  

Ole Dommer orienterede om et kommende 

idrætsstævne for 916 handicappede i maj i 

Holstebro, hvor Lægården bliver centrum 

for stævnet, og hvor eleverne skal være med 

til at få det til at lykkes. 

Ole Dommer oplyste, at der arbejdes med 

MBUF om at få en 1-årsarbejder til 

Lægården. 

Ole Dommer sluttede sin fremlæggelse med 

en ambition om at blive Danmarks bedste 

efterskole. 

Louise Aaen fra MBUF-styrelsen kvitterede 

med, at MBUF har deltaget i et møde med 

Lægården om at få etableret en 1-års-

arbejder-mulighed. Der er spændende mu-

ligheder med dette. 

Der blev spurgt til, om man skulle være 18 

år. Det skal man ikke nødvendigvis, men 

man skal være moden til at kunne stå fast 

ved hvem man er. 

Louise Hjort Boelsmand orienterede kort 

om, at hun for år tilbage var 1-års-arbejder 

på Lægården. Det var en god udfordring, 

men Louise anbefaler, at der er nogle års 

forskel på en 1-års-arbejder og de elever, 

der går på skolen. 

Mark Lewis har haft en anledning til at 

holde en gudstjeneste på skolen og mærkede 

den gode stemning, der er på stedet. 

Anne Thompson spurgte i forbindelse med 

punktet om valg af formand til en ud-

dybning af en ”stor indvirkning på 

generalforsamlingens ansvarsområde”. 

Eivind Triel oplyste, at ved at flytte valget 

af formand til generalforsamlingen, så 

flytter man noget ansvar til general-

forsamlingen. 

Der var en drøftelse af denne mulige 

ændring af vedtægterne, og der blev udtrykt 

støtte til at få mulighederne undersøgt. 

Emilie Just Nielsen (formand for MBUF) 

oplyste om muligheden for MBUF-med-

lemmer at søge om tilskud til en plads på 

skolen. 

Ole Dommer replicerede, at skolen også har 

denne mulighed for at give tilskud. 

Claus Kofoed Nielsen pointerede, at de 

familier, der ikke har råd til at sende deres 

unge på skolen, heller ikke har ressourcerne 

til at ansøge om dette tilskud. Så menig-

hederne skal være opmærksom på, at hjælpe 

med at få sendt ansøgninger. 

Generalforsamlingen modtog begge 

beretninger. 

 



  129 

 

4. Godkendelse af det reviderede 

regnskab: 

Eivind Triel fremlagde regnskabet og læste 

revisionsbemærkninger op, som 

tilkendegiver at regnskabet retvisende og 

uden forbehold. 

Regnskab blev godkendt af konferencen. 

Christian Alsted spurgte til, hvordan 

bestyrelsen håndterer budgetlægningen i 

forhold til elevtal og risikoen for at få et 

mindre elevhold end forventet. 

Helge Munk replicerede at det er tæt, og der 

budgetteres med et frafald på maks. 5%. 

Endvidere følger bestyrelsen budget og 

regnskab tæt, så der hurtigt kan reageres på 

udsving. 

 

5. Indkomne forslag: 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter: 

Helge Munk og Erik Brogaard blev valgt til 

bestyrelsen for 4 år. 

Henrik Carlsen blev valgt som suppleant til 

bestyrelsen for 1 år. 

 

7. Valg af revisor: 

Revisor Deloitte blev genvalgt. 

 

8. Eventuelt: 

Knut Bjarne Jørgensen opfordrede til at der 

sættes mere tid af til generalforsamlingen. 

Ole Birch afsluttede generalforsamlingen. 
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Retningslinier 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 8 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 består af 9-13 personer: Kabinettet (biskoppen og di-

striktsforstanderne), evangelisationssekretæren, konferencelæglederen og hovedkassereren 

samt et antal medlemmer valgt af årskonferencen. Ud over biskoppen skal der være lige 

mange lægfolk og præster i landsledelsen. 
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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, evangelisationssekre-

tæren, konferencelæglederen, hovedkassereren og biskoppen) vælges af årskonferencen.  

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. Redaktør "Himmel & Jord" 

Denne (disse) udpeges af Landsledelsen jf. regelsæt vedtaget af Hovedbestyrelsen januar 

1996. 

 

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 Jerusalems-

kirken. 
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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. 

 

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 fore-

tages 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 selvej-

ende institution Betaniahjemmet, Frederiksberg opstiller en kandidat til bestyrelsen. Besty-

relsen for den selvejende institution Betaniaforeningen i Danmark opstiller en kandidat til 

bestyrelsen, og Metodistkirkens landsledelse opstiller en kandidat til bestyrelsen. De tre kan-

didater 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 be-

styrelsesmedlem af hver af de københavnske metodistmenigheder. Menighedsvalgte besty-

relsesmedlemmer skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. 
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10. Idrætsefterskolen Lægården 

Vælges af skolekredsens generalforsamling. 5 valgte bestyrelsesmedlemmer, valgperiode 4 

år. Metodistkirkens Landsledelse og MBUF-styrelsen er forslagsstillere til Lægårdens gene-

ralforsamling. 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. 

 

12. Den selvejende Institution “Marielunds Ældreboliger”, Vejle 

Institutionen ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer og 1 beboerrepræsentant. 

Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Centralmissionen udpeger hver et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af 

Metodistkirken i Vejle, Betaniaforeningen og Metodistkirkens Sociale Arbejde 

Centralmissionen skal godkendes af Metodistkirkens Danske Årskonference. Bestyrelsen 

konstituerer sig med formand og sekretær. 

 

13. 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 sammen-

hængende valgperioder. Se BoD § 635.  

 

14. Undersøgelsesudvalg & Udvalg for administrativ lokalisering 

Vælges af årskonferencen for kvadrienniet efter forslag fra biskoppen jf. BoD § 636. 

 

15. 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 føl-

gende procedure, der blev besluttet i 1997: Mundtlig nominering med mulighed for at træk-

ke sig. Skriftlig afstemning med almindelig flertal. Distriktsforstanderen vælges af Kabinet-

tet. Genvalg er ikke mulig. 

 

 

Vedr. de Nordeuropæiske udvalg. Valgperiode: 4 år. 

 

16. Centralkonferencens Råd  & Biskopskomite 

Vælges af Årskonferencen på forslag af forslagskomiteen på årskonferencen forud for Cen-

tralkonferencen. 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. 
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17. 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.   

 

18. 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 Centralkon-

ferencen 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 Cen-

tralkonferencen. 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). 

 

19. Medlem af Metodistkirkens Nordeuropæiske Børne- og Ungdomsråd 

Indstilles af MBUF-styrelsen. Vælges af Centralkonferencen. 

 

20. Medlem af Centralkonferencens juridiske Råd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. 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 peri-

oder, ingen over 70 år kan vælges. Se BoD § 547.3.   

 

21. Medlem af Centralkonferencens Undersøgelseskomite 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Personen bør have kendskab til Centralkonferencens arbejde og udvalg, men må ikke 

sidde i  udvalg under eller være medlem af Centralkonferencen. 
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22. Medlem af Metodistkirkens Europaråd 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag af forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen. Nærmere retningslinier for det konkrete valg gives af Centralkonferencens Råd.  

 

23. Medlem af Centralkonferencens komite for arbejdet med narkotika- og 

alkoholmisbrug 

Indstilles af Årskonferencen efter forslag fra forslagskomiteen. Vælges af Centralkonferen-

cen.  
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Mindeord 
 

Pastor Lars Henry Collin 

 

Pastor Lars Henry Collin, født i Vendelsö i 

Södermanland, Sverige den 4. december 

1925, døde den 16. december 2014 i 

Västerås, i en alder af 90 år. Han blev 

begravet fra Västerås Domkirke den 7. 

januar 2015. Han efterlader sig sin hustru, 

Anne-Marie født Hagen, deres søn Anders 

og datter Anna og deres familier. 

Lars Collin fik sin præstelige uddannelse på 

Metodistkirkens Teologiske Seminarium, 

Överås i Sverige i 1950 og en master of 

Theology ved Emory Universitet i USA i 

1953. Han blev prøvemedlem i den svenske 

Metodistkirkes Årskonference i 1950, 2 år 

efter ordineret til diakon og til ældste i 

1954.  

Lars Collin var præst i Luleå, i Emmaboda, 

Skruv, Lessebo, i Halmstad, i Sandviken, i 

Västerås, og i Gävle. Efter sin pension i 

1989 vikarierede han i Gävle og Uppsala.  

Han var gennem 25 år sekretær for 

Årskonferencen. Han var bl.a. formand for 

Metodistkirkens Sangerforbund og med i 

præstekoret. Han var en årrække sekretær i 

den frie kristne gymnasiebevægelse og 

repræsentant i den europæiske Kirke-

konference.  

I forbindelse med at Metodistkirken i 

Sverige indgik i Equmeniakyrkan, fik Lars 

Collin i 2012 sit medlemskab overført til 

den danske Årskonference. 

 

Æret være Lars Collins minde! 

 

Keld Munk  

 

 

(Ved en fejl kom ovenstående ikke med i 

Metodistkirkens Årbog 2015, og er derfor 

medtaget her.) 
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Fortegnelse over afdøde pastorale medlemmer 
 

   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

 

Bhutho, Hans K. 26.10.1986 Vejle 1944 Pensioneret 69 

Biellstein, S.Hiell 06.11.1937 Odense 1899 Pensioneret 75 

Bjerno, Carl 21.03.1955 Randers 1919 Tjenstg. 63 

Bjerno, L.P. 06.02.1957 København 1911 Pensioneret 70 

Bjerno, Mogens 03.11.2001 Frederikshavn 1968 Pensioneret 62 

Christensen, J.J 29.07.1904 Svendborg 1874 Tjenstg. 59 

Christensen, Laust 20.11.1934 Hjørring 1890 Pensioneret 86 

Collin, Lars 16.12.2014 Västerås 1952 Pensioneret 90 

Folden, S.C. 14.05.1924 Vejle 1901 Tjenstg. 49 

Gaarde, S.N. 22.05.1939 Randers 1892 Pensioneret 72 

Hansen, Hans 20.06.1911 Svendborg 1878 Pensioneret 69 

Iversen, J.C. 23.12.1944 København 1901 Tjenstg. 73 

Jacobsen, Harald 19.10.1999 Frederikshavn 1939 Pensioneret 90 

Jacobsen, Herman 31.05.1943 Svendborg 1882 Pensioneret 91 

Jensen, Chr. 08.11.1928 Aarhus 1892 Tjenstg. 64 

Jensen, P.M.S. 01.08.1927 Kalundborg 1878 Pensioneret 79 

Johansen, Freddy 03.10.2009 Roskilde 1970 Pensioneret 68 

Jørgensen, Vilh. 11.07.1959 Odense 1919 Pensioneret 70 

Kofoed, Johannes  06.07.1965 Holstebro 1927 Tjenstg. 65 

Kristoffersen, Erik 17.05.2006 København 1949 Pensioneret 86 

Kyst, Ejner 30.03.1970 Holbæk 1919 Pensioneret 75 

Kyst, Erik 26.03.1991 København 1948 Pensioneret 69 

Larsen, Emil 11.09.1992 København 1923 Pensioneret 92 

Larsen, L.C. 09.04.1956 Aarhus 1890 Pensioneret 88 

Lorenzen, Ludvig 22.12.1966 Hjørring 1927 Pensioneret 65 

Lylloff, Andreas 02.12.1978 Frederikshavn 1927 Pensioneret 77 

Mann, Niels 13.11.1982 København 1913 Pensioneret 93 

Møller, Erik 22.07.1983 Randers 1981 Pensioneret 67 

Møller, M. 10.07.1939 Løkken 1909 Pensioneret  68 

Nielsen, C. 18.07.1946 Horsens 1892 Pensioneret 79 

Nielsen, Emil 19.06.1936 København 1898 Pensioneret 66 

Nielsen, Jens 11.05.1928 Aarhus 1885 Pensioneret 78 

Nielsen, N.P. 03.09.1942 Aarhus 1891 Pensioneret 80 

Nielsen, Robert 14.05.2005 Aarhus 1955 Pensioneret 77 

Olesen, Ole 28.10.1993 København 1923 Pensioneret 96 

Pedersen, Berger 11.06.1948 Aalborg 1919 Tjenstg. 59 

Pedersen, Rasmus 11.06.1927 Kerteminde 1892 Pensioneret 72 

Petersen, Carl 01.09.1959 Odense 1914 Pensioneret 73 

Poulsen, Harry 25.05.1952 København 1930 Pensioneret 55 

Poulsen, Poul 28.01.2005 København 1950 Pensioneret 92 
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   Optaget 

Navn Dødsår Sted  i Konf. Stilling Alder 

  

Rasmussen, P. 02.04.1950 Strandby 1899 Pensioneret  79 

Ried, Engelbrecht 27.03.1964 Vonge 1909 Pensioneret  78 

Rogert, A. 24.01.1949 Svendborg 1903 Pensioneret 71 

Rosendahl, S.S. 28.03.1947 Svendborg 1908 Pensioneret 66 

Schou, Karl 31.07.1889 Aarhus 1872 Tjenstg. 48 

Særmark, Herman 04.05.1949 København 1911 Tjenstg. 65 

Sørensen, Ejler 24.11.1976 Sønderborg 1914 Pensioneret 91 

Thaarup, Chr. 02.11.1918 Odense 1878 Pensioneret 67 

Thaarup, Fletcher 05.08.2006 Strandby 1955 Pensioneret 82 

Thomsen, Lilli 16.12.2010 Frederiksberg 1970 Pensioneret 93 

Willerup, Chr. 18.05.1886 København 1850 Pensioneret 71 

Ørsnæs, Chr. 14.10.1937 Rudkøbing 1911 Pensioneret  55 
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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. Fitzgerald 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 

 

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 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

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 Frederikshavn 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 

 

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 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

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 

 

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 
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År: Formand: Sted: Sekretær: Dato: 

 

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 Vâxby Holstebro Mogens Hansen 1. juli 

2000 Hans Vâxby Aarhus Mogens Hansen 29. juni 

 

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 J. Petersen 7. maj

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

 

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

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

2013 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Petersen25. april 

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

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

2016 Christian Alsted Holstebro Mogens F. Hansen/Emilie J. Nielsen 21. april 
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Præster i Metodistkirken i Danmark 
 

Optaget Optaget Pensio- 

  på Prøve i Konf. neret 

Navn: Født /Indviet 

 

Pensionerede: 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede: 

Carlsen, Eigil 04.03.1926 1956 1958 1987 

Rasmussen, Poul 29.06.1926 1956 1958 1993 

Rosenqvist, Ulf 15.06.1936 1961 1963/2001 2004 

Jørgensen, Knut Bjarne 15.03.1941 1964 1968 2006 

Tord Ireblad 30.10.1939 1966 1970 2005 

  

Prøvemedlemmer (gl. ordning) - ordinerede diakoner: 

Andersen, Ejler Busch 26.03.1944 1983  2014  

 

Lokalpræster – indviede:  

Kyeremeh, Joshua 30.01.1949 2000  2014 

 

Aktive: 

Medlemmer i fuld forening - ordinerede: 

Uth, Finn 20.02.1951 1974 1976 

Thaarup, Charlotte 21.06.1956 1979 1981 

Thaarup, Jørgen 23.01.1957 1980 1982 

Munk, Keld 20.06.1955 1981 1983 

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 

Owens, Benedicte Marqversen 01.02.1966 1990 1992 (Lok. 2006-2015) 

Risager, Thomas 17.06.1969 1996 1998 

Thompson, Anne 09.03.1981 2004 2007 

Thompson, Duncan 16.08.1980 2004 2009 

Andersen, Dean 21.02.1962 2010 2013  

Christina Kjær Preisler 17.12.1985 2012 2015 

Louise Aaen 13.01.1979 2012 2015 

 

Lokalpræster – indviede:  

Tvilling, Mai-Brit 02.06.1962 2010 

 

 



144 

 

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 : 

Andersen, Dean, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69. 

 E-mail: dean.andersen@metodistkirken.dk  

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

E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

Carlsen, Eigil, Havnefronten 14, 9970 Strandby. Tlf 23 72 50 25. 

 E-mail: eigil.carlsen@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: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk 

Lewis, Mark, Karlsvej 1, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 98. 

 E-mail: mark.lewis@metodistkirken.dk  

Munk, Keld, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

E-mail: keld.munk@metodistkirken.dk 

Nielsen, Claus Kofoed, Kirkestien 7, Havrebjerg, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

 Mobiltlf 22 33 11 15. E-mail: claus.kofoed.nielsen@metodistkirken.dk 

Owens, Benedicte Marqversen, Oddervej 98, 8270 Højbjerg. Tlf 50 99 67 70. 

 E-mail: benedicte.owens@metodistkirken.dk     

Preisler, Christina Kjær, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

 E-mail : christina.preisler@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/fax 63 12 04 09. 

E-mail: thomas.risager@metodistkirken.dk 

Rosenqvist, Ulf, Påskbergsgatan 18, S-417 68 Göteborg, Sverige. Tlf 0046 31 25 80 28. 

 E-mail: ulf.rosenqvist@metodistkirken.dk 
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Sørensen, Ove, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf/fax 86 13 54 25. 

E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Thaarup, Charlotte,  Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Mobiltlf 21 38 00 71.  

 E-mail: charlotte.thaarup@metodistkirken.dk 

Thaarup, Jørgen, Stokhusgade 2, 3., 1317 København K. Tlf 33 12 96 06. Mobiltlf 24 23 10 98. 

E-mail: joergen.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, c/o Peter Lynggaard Uth, Præstevænget 1, Nim, 8470 Brædstrup.  

Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Fra 15/9 2016: Keldhøj 12, Nim, 8470 Brædstrup. 

Tlf 42 17 30 46. E-mail: finn.uth@metodistkirken.dk 

Aaen, Louise, Strandvej 30,  9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70.  

E-mail: louise.aaen@metodistkirken.dk 

 

Præsteenker : 

Andersen, Ingrid Dupont, Linde Allé 50, 1. tv., 2720 Vanløse. Tlf 24 42 12 84. 

 E-mail:  

Bjerno, Lis, Allégade 1E, 2. tv., 8700 Horsens. Tlf 76 69 25 55. 

 E-mail: lbjerno@mail.dk 

Nielsen, Julie, Merkurvej 7, 8270 Højbjerg. Tlf 86 14 91 14. 

 E-mail: julie-fjord-nielsen@stofanet.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 75 12 19 78.  

 E-mail: esbjerg@metodistkirken.dk 

Præst: Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk 

Lprd: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

ML: Gurli Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 28 87 06 22. 

  E-mail: brinch.andersen@gmail.com 

MF: Anne Hedegaard, Torvegade 111, 6700 Esbjerg. Tlf 75 13 67 12. 

  E-mail: annehaldan@gmail.com 

MKa: Britta Ørfjell, Storegade 191, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 75 12 12 13. 

  E-mail: britta@orfjell.dk 

MKv: Kaj Brinch Andersen, Torvegade 43, 6700 Esbjerg. Tlf 26 70 06 22. 

  E-mail: brinch.andersen@gmail.com 

Mission: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

MBUR: Thomas Grandelag, Østervangsvej 15, 6715 Esbjerg N. Tlf 75 45 62 15. 

  E-mail: info@grandelag.dk 

 

 

Frederikshavn: Vor Frelsers Kirke, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. 

  www.frederikshavn-metodistkirke.dk  

Præst: Keld Munk, Sønderjyllands Allé 1, 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 03 24. 

  E-mail: frederikshavn@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, Asylgade 4, 1., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73. 

  Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk 

ML: Vakant. 
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MF: Bjørn Thomsen, Asylgade 4, 1., 9900 Frederikshavn. Tlf 22 77 31 73. 

  Email: bt@frederikshavn-metodistkirke.dk 

MKa: Henning Clausen, Rugtvedvej 8, 9900 Frederikshavn. Tlf 61 27 76 32. 

  E-mail: henningclausen@mail.dk 

MKv: Vakant. (kontakt Keld Munk) 

Mission: Elsebeth Rasmussen, Højrupsvej 98, st. tv., 9900 Frederikshavn. Tlf 98 42 54 34. 

  E-mail: E-mail: elsejud@gmail.com 

MBUR: Vakant. 

MB: Karen Marie Thomsen, Højrupsvej 56, 2tv., 9900 Frederikshavn. Tlf. 24 45 98 55. 

  E-mail: karenmariethomsen@live.dk          

 

 

Holstebro: Lægårdvej 72, 7500 Holstebro. 

Præst: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 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. 

  Mobiltlf 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: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 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. 

   Mobiltlf 28 86 64 44. E-mail: ole.birch@metodistkirken.dk 

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

  Mobiltlf 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, Mars Allé 96, 2860 Søborg. Tlf 39 66 11 73. 

  E-mail: gkc@mek.dtu.dk 

 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, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hylling. Tlf 46 41 21 12. 

 E-mail: mai.rasmussen@post.tele.dk 
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 Preben Rasmussen, Bøgegårdsvej 1, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf 46 41 21 12.

 E-mail: p.rasmussen@post.tele.dk 

 Maria Thaarup, Ole Jørgensens Gade 13 4. th., 2200 København N. Tlf. 22 80 10 02. 

   E-mail: mariaharetproblem@hotmail.com 

 Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum. Tlf 25 77 43 34.  

   E-mail: c2msen@gmail.com 

 Jens Chr. Tvilling, Gefionsbakken 5 B, 2.tv., 3060 Espergærde. Tlf 49 70 99 26. 

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: Leif Andersen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 36 12 96 06. 

  Mobiltlf 26 48 73 89. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

MKv: Peter Johansen, Hammersholt Byvej 13, Hammersholt, 3400 Hillerød.  

  Tlf 48 14 25 04. E-mail: lbp.johansen@mail.dk  

MFinans:Tommy Laursen, Marievej 39. 2740 Skovlunde. Tlf. 44 92 08 60.  

  E-mail: t-laursen@schoch.dk 

Mission: Beatrice Wittlinger, Kirkestien 7, 4200 Slagelse. Tlf 35 10 90 65. 

  E-mail: wittlinger@post.cybercity.dk 

MBUR: Ingen. 

MB: Kontakt: Christina Bjørn Thomsen, Nærumgaardsvej 100, 2850 Nærum.  

   Tlf 25 77 43 34. E-mail: c2msen@gmail.com 

MS: Christian Mikkelsen Jensen, Faksegade 16, 3. tv., 2100 København Ø.  

  Tlf 31 63 87 13. E-mail: christian_m_j@hotmail.com  

MM: Kefas: Sara Alsted Flinck, Borgmester Christiansensgade 45, 1. th.,  

  1450 København SV. 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: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.  

   Mobiltlf 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk 

ML:  

MF: Hannah O'Rielly, Murskeen 39, 2tv., 2630 Taastrup. Tlf 43 71 43 22. 

  Mobiltlf 26 17 23 66. E-mail: phebiana@hotmail.com 

MKa: Leif Andersen, Stokhusgade 2, 1317 København K. Tlf 36 12 96 06. 

  Mobiltlf 26 48 73 89. E-mail: koebenhavn.kasserer@metodistkirken.dk 

Mission: Joshua Kyeremeh, Vejlebrovej 154, 1. th., 2635 Ishøj. Tlf 43 73 27 45.  

   Mobiltlf 26 47 26 08. E-mail: joshua.kyeremeh@metodistkirken.dk 

MU: Mavis Boateng, Vigerselvvej 269 B, 2500 Valby. Tlf 26 73 16 85.  

   E-mail: mavisboateng@hotmail.com 
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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.  

  Mobiltlf 29 78 60 88. E-mail: odense@metodistkirken.dk  

Lprd: Helge Munk, Hjallesevej 83, 5230 Odense M. Tlf 20 80 14 04. 

 E-mail: hm@munkholding.dk 

 Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

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

  E-mail: mariaaaskov@gmail.com 

ML: Vakant. 

MF: Sine Giverholt Åkerman, Hunderupvej 52, 5200 Odense C. Tlf 22 54 99 32. 

  E-mail: sine.aa@gmail.com   

MKa: Revision Faaborg v. Karen Marie Pedersen, Registreret Revisionsanpartsselskab, 

  Mørkebjergvej 3,5600 Faaborg. CVR-nr 32 06 02 42. Tlf 63 61 50 20.  

  Mobiltlf: 25 56 41 08. Fax 63 61 50 30. E-mail: kmp@revisionfaaborg.dk  

MKv: Clyde Jensen (administration), Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev. Tlf 66 15 40 80. 

  E-mail: clyde@mail.dk 

 Christian Syversen (praktisk), Skibhusvej 195, 5000 Odense C. Tlf  61 96 26 48. 

  E-mail: christian@syversen.dk 

Mission: Lene Bræstrup, Sundbakken 10, 5700 Svendborg. Tlf 62 22 01 17.  

  E-mail: braestrup@sydfynsmail.dk 

MBUR: Vakant. 

MB: Anne Grethe Christensen, Skibhusvej 61 A, 3. tv, 5000 Odense C. Tlf 41 10 45 55. 

  E-mail: ag1983@gmail.com   

MS: Anne Grethe Christensen, Skibhusvej 61 A, 3. tv, 5000 Odense C. Tlf 41 10 45 55. 

  E-mail: ag1983@gmail.com   

MM: Julie Killerup Kaae, Drewsensvej 31, 3., 5000 Odense C. Tlf  22 31 44 98. 

  E-mail: jkillerup@gmail.com   

  

 

Rønne: Zionskirken, Østergade 16, 3700 Rønne. 

  www.roenne-metodistkirke.dk  

Præst: Dean Andersen, Kyndegårdsvej 13, 3700 Rønne. Tlf 40 92 41 69.  

 E-mail: roenne@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: fam_langskov@hotmail.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 
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Solrød:  Solrød Frikirke 

  www.solrodfrikirke.dk 

Præst: Mai-Brit Tvilling, Solbærhaven 17, 2680 Solrød. tlf 56 14 71 74. 

  Mobiltlf 28 68 71 74. E-mail: solroed@metodistkirken.dk 

MF: Carsten Thomsen, Klosterparken 36, 2680 Solrød Strand. Tlf 36 75 75 55. 

  Mobiltlf 24 60 96 30. E-mail: cth66@live.dk 

MKa: Jonatan Steinvig, Ørstedvej 36B, 4622 Havdrup. 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. 

  Mobiltlf 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 

samt 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 98 48 10 98.  

  Mobiltlf 50 54 82 93.  E-mail: strandby@metodistkirken.dk 

 Louise Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 21 38 00 70. 

  E-mail : louise.aaen@metodistkirken.dk 

Lprd: Elisabet Andersen, Rugengen 11, 9970 Strandby. Tlf 9848 2091.  

  E-mail: elisabet@post1.dknet.dk 

 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. Mobiltlf 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 

 Kirsten Nygaard, Hegnsvej 22, 9970 Strandby.  

  E-mail: sorenkir@post1.dknet.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: Susanne Thaarup, Søndervej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 10 66. 

  E-mail: sogpthaarup@gmail.com 
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MF: Bente Skov, Rughaven 9, 9970 Strandby. Tlf 98 48 06 98. 

  E-mail: rughavendk@gmail.com 

MKa: Knud Kreilgaard, Tranevej 11, 9970 Strandby. Tlf 98 48 14 91. Mobiltlf 29 67 44 74. 

  E-mail: kreilgaard@nordfiber.dk 

MKv: Per Christiansen, Tordenskjoldsvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 09 91. 

  E-mail: tordenskjoldsvej8@gmail.com 

Mission: Hanne Pedersen, Hannesvej 15, 9970 Strandby. Tlf 98 48 15 50. 

  E-mail: henningpedersen@post.tele.dk 

MFinans: Alice Morsbøl, Havnevej 22, 1., 9970 Strandby. Tlf 40 63 04 55. 

  E-mail: alice.morsboel@rn.dk 

MSekr:  Dorte Bhutho, Bellisvej 8, 9970 Strandby. Tlf 98 48 25 06. Mobiltlf 61 79 25 06.  

  E-mail: info@tro-fast.dk  

Menighedskoordinator: Marianne Pedersen, Tvillingsvej 8, 9970 Strandby. Tlf. 30 30 10 98. 

  Mobiltlf 21 25 28 66. E-mail: koordinator@strandby-metodistkirke.dk 

MBUR: Margit Brink Hansen, Kornblomstvej 4, 9970 Strandby. Tlf. 29 84 60 24.  

  E-mail: margitbrink@hotmail.com 

MB: Hanne Krag, Anemonevej 14, 9970 Strandby. Tlf 31 50 25 50. 

  E-mail: hm.krag@jubii.dk 

MS: Rasmus Aaen, Strandvej 30, 9970 Strandby. Tlf 30 75 47 42.  

  E-mail: rasmus@aaen.net 

MU Jeppe Hjørne, Svalevej 17, 9970 Strandby. Tlf 41 13 27 29. 

MM: Maggi Pinholt, Tangvej 6, 9970 Strandby. Tlf 24 94 26 32. 

  E-mail: maggi_pinholt@hotmail.com 

 

 

Vejle:  Skt. Pouls Kirke, Vissingsgade 15 A, 7100 Vejle. 

  www.metodistkirken-vejle.dk 

Præster: Duncan Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: vejle@metodistkirken.dk 

 Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

Lprd: Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98. 

  E-mail: mmunk@hotmail.com  

 Karen Ærenlund Brogaard, Søndergade 25, 7080 Børkop. Tlf 60 60 54 77. 

  E-mail: karenbrogaard@gmail.com 

ML: vakant. 

MF: Anders Strand Pedersen, Uranusvej 25, 7100 Vejle. Tlf. 20 28 20 95. 

  E-mail: strand@nypost.dk 

MKa: Vibeke Brogaard, Nordbækvej 5, 6040 Egtved. Tlf 75 55 01 09. 

  E-mail: vbrogaard@hotmail.com 

MKv: Claus Bjerno, Havrebakken 19, Grejs, 7100 Vejle. Tlf 26 85 44 03.  

  E-mail: bjerno@tuknet.dk. 

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.  
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MB: Vakant. Kontakt: Anne Thompson, Vissingsgade 15B, 7100 Vejle. Tlf 75 82 06 02. 

 E-mail: anne.thompson@metodistkirken.dk 

MM: Mette Munk Brink, Doritshave 30, 6040 Egtved. Tlf 30 23 11 98. 

  E-mail: mmunk@hotmail.com . 

MU:  Jeanne Helsinghof, Skovvang 28, 7100 Vejle. Tlf 31 75 01 70 

  E-mail: Jeanne-h-a@hotmail.com 

 

 

Aarhus: Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C. 

  www.betlehemskirken.dk 

Præster: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: aarhus@metodistkirken.dk 

   Christina Kjær Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 29 82 12 62. 

  E-mail: christina.preisler@metodistkirken.dk 

Lprd:   Tine Gjessø, Helgenæsgade 11, 8000 Aarhus C. Tlf 61 60 69 93.  

  E-mail: tinegjesso@gmail.com 

 Ulf Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 21 74 22 66.  

  E-mail: ulf.preisler@gmail.com 

ML: Ulf Preisler, Mandalsvej 16B, 8200 Aarhus N. Tlf 21 74 22 66.  

  E-mail: ulf.preisler@gmail.com 

MF: Mogens Flinck Hansen, Frederikshaldsgade 7, 8200 Aarhus N. Tlf 86 16 69 16. 

 Mobiltlf 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: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

Mission: Jeanette Holm, Oehlenschlægersvej 14, 8230 Åbyhøj. Tlf 86 25 82 86.  

  Mobiltlf 29 86 82 86. E-mail: jeanette.info@gmail.com 

MFinans:Menighedsrådet 

MBUR: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

MB: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

MS: Jette Barkholt, Majsmarken 80, 8520 Lystrup. Tlf 86 74 28 27.  

 E-mail: jettebarkholt@webspeed.dk 

MU: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

MM: Ove Sørensen, Nørre Allé 86, 2. tv., 8000 Aarhus C. Tlf 86 13 54 25. 

 E-mail: ove.soerensen@metodistkirken.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://aarhus.metodistkirken.dk.det/
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Lejre, hytter m.m. 

 

FARMEN, Bjerrevej 100, 8840 Rødkjærsbro.  

Kontakt: Jørgen Marqversen, Holme Parkvej 89, 8270 Højbjerg. Tlf 86 27 20 73.  

 Mobiltlf 29 46 35 73. E-mail: farmen@webspeed.dk 

 www.hyttefortegnelsen.dk/hytte/492 

 

 

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: 

Taavi Hollman, Narva mnt. 51, EE-10152 Tallinn, Estland. Tlf 00372 66 88 497.  

 E-mail: taavi.hollman@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: 

Pasi Runonen, Saniaisentie 7, FI-28660, Pori, Finland 

 Tlf 00358 44 259 2783. E-mail: pasi.runonen@metodistikirkko.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: 

Mayvor Wärn-Rancken, Mannerheimgatan 17, FIN-06100 Borgå, Finland.  

 Tlf 00358 50 357 3548. E-mail: mayvor.warn-rancken@pp.inet.fi 

Nils-Gustav Sahlin, Apollogatan 5B 45, FIN-00100 Helsingfors, Finland. (Metodister i Sverige) 

 Tlf 00358 40 579 3458. E-mail: ng.sahlin@gmail.com 

 

 

Letland 

Latvijas Apvienotas Metodistu Baznica, Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland. 

 Tlf 00 371 6731 1442. E-mail: gitamednis@aol.com 

 eller www.metodisti.lv 

Distriktsforstander: 

Gita Mednis. Akas iela 13, LV-1011 Riga, Letland. Tlf  00371 65 26 743. 

 E-mail: gitamednis@gmail.com 

 

 

Lithauen 

Lietuvos Jungtiné Metodistu Baznycia, J. Naugardo g-ve 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. 

 Tlf 00370 37 323 588. E-mail: whlovelace@gmail.com 

 www.jmb.lt 

Distriktsforstander: 

William Lovelace, J Naugardo g. 8, LT-44280 Kaunas, Litauen. Tlf 00370 373 23 588.  

 E-mail: whlovelace@gmail.com 
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Norge 

Metodistkirken i Norge, Postboks 2744, St. Hanshaugen, N-0131 Oslo, Norge. 

 Tlf 0047 23 33 27 00. E-mail: hovedkontoret@metodistkirken.no 

 www.metodistkirken.no 

Distriktsforstandere: 

Øyvind Helliesen, Tyrilia 7, N-1639 Gamle Fredrikstad, Norge. Tlf 0047 23 33 27 15,  

 Mobiltlf 0047 40 40 15 15. E-mail: oyvind.helliesen@metodistkirken.no 

Svein J. Veland, Åalia 7, N-1639 Gml. Fredrikstad, Norge. Tlf 0047 91 39 39 30. 

 E-mail: sjacobse@online.no 

Steinar Hjerpseth, Tuensvingen 14, N-2000 Lillestrøm, Norge. Tlf 0047 63 89 20 11. 

 E-mail: steinar.hjerpseth@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 
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Vejledninger 
Rejsegodtgørelse 

Rejsegodtgørelse i forbindelse med udvalgs-

møder 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 tog-

billet kan altid udbetales, når den rejsende 

har valgt anden rejsemåde og ønsker at 

betale resten selv. 

 

- Hvor biltransport er hensigtsmæssig beta-

les 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 pågælden-

de bestyrelse. 

 

(Menighedsforstandernes kørsel i menighe-

dens tjeneste godtgøres efter regning  med 

statens højeste takst.) 

 

Satserne kan ses på Skats hjemmeside 

www.skat.dk under skattesatser og er-

hvervsmæssig befordringsgodtgørelse. (I 

2016 er den høje takst kr. 3,63 og den lave 

takst kr. 1,99 pr. km.)
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Retningslinier 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 40% i et givet pastorat. 

(Reduceres til 30% fra 2006/2007). 

 Løn til andre efter indstilling fra kabinet-

tet (efter samme retningslinier som præ-

steløn).    

 Løn i relation til et konkret tidsbegrænset 

projekt. 

 Kirkebygninger (Større renovering, om-

bygninger/nybygninger). 

 Præsteboliger (Større renovering, ombyg-

ninger/nybygninger). 

 Kurser for præster ud over den obligato-

riske 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. lønnin-

ger. 

 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 udvik-

ling. 

 Projekt/formålsbeskrivelse. 

 Forventet økonomi herunder egenandel 

og betalingsplan. 

 Ved bygninger skal der være indhentet 

vejledende tilbud fra håndværkere. 

 Menighedens egen forventning til frem-

tidig 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 ansøgnin-

gen. 

 Menighedens egenandel. 

 Menighedens økonomi i øvrigt. 

 Menighedens formue. 

 Menighedens evne/engagement til at for-

øge indtægterne. 

 Menighedens andre selvvalgte udgifter. 

 Ved ansøgning til bygninger skal byg-

ningens egnethed for fremtiden vurderes. 

 

Hvordan skal ansøgningen behandles? 

 Ansøgningsfrister 15. januar, 1. april, 1. 

september under forudsætning af, at do-

kumentationen er på plads på dette tids-

punkt. 

 Distriktsforstanderen modtager ansøgnin-

gen og kontrollerer, at ansøgningen op-

fylder kravene til en ansøgning og sikrer, 

at der er den nødvendige dokumentation. 

Distriktsforstanderen tager kontakt til 

menigheden for en uddybning og for-

handling. 

 Distriktsforstanderen præsenterer ansøg-

ningen for Landsledelsen, der beslutter. 

 Landsledelsen behandler ansøgningen ef-

ter indstilling fra Distriktsforstanderen. 
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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 almin-

delige regler, hvilket vil sige, at hvis man er 

goft 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 

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 

medarbing (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 notartestamen-

te sikrer man sig, at testamentet altid kom-

mer frem ved dødsfaldet, ligesom gyldighe-

den 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 på www.domstol.dk. Der 

skal ved underskriften medbringes 

legitimation (sygesikringskort samt pas eller 

kørekort). 

 

Er der i ens familie mere indviklede slægts-

forhold, og ønsker man bestemmelser indfø-

jet, som kræver et indgående kendskab til 
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arvelovgivningen, må det anbefales, at man 

retter henvendelse til en advokat, så man 

sikrer sig, at testamentet bliver korrekt ud-

færdiget. Man kan aftale en fast pris med 

advokaten forud for arbejdets udførelse.  

 

Det koster et gebyr på 300 kr. til staten at 

oprette et notartestamente. 

Landsledelsen er gerne behjælpelig med 

yderligere vejledning. Ring til kontoret i 

Stokhusgade på telefon nr. 33 12 96 06. 
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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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Vejledning  

Resolutioner i Metodistkirkens tradition 

Indledning  

Kristendommens formål er ikke et politisk 

program. Alligevel kom de første kristne i 

konflikt med 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 Wilber-

force, som stod ganske isoleret i den po-

litiske kamp mod slaveriet. John Wesley 

skrev: 

“Min kære herre! Medmindre den guddom-

melige 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 be-

kendelse, 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 

nyformuleret i forhold til tidens aktuelle 

problemstillinger.  

De Sociale Principper har lige fra begyn-

delsen udgjort en ramme for og en teologisk 

præcisering af kirkens holdning til den aktu-

elle verdens kultur. 

De Sociale Principper er formuleret princi-

pielt og uden henvisning til konkrete be-

givenheder, tider eller aktører.  

 

Hvad er en resolution? 

Resolutionen er den form, det redskab, kir-

ken har anvendt til at udtrykke sig konkret 

og direkte i forlængelse af De Sociale Prin-

cipper. 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 vedta-

ger 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 gæl-

dende udtryk for Metodistkirkens holdning i 

alle dele af Metodistkirken uanset om den 

enkelte Årskonference har behandlet pågæl-

dende resolution eller ej. 

En resolution er ingen lov og ingen trosbe-

kendelse. 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 sene-

re reviderer, justerer, nuancerer eller ud-

bygger sin stillingtagen, når kirken er kom-

met til dybere indsigt og klarsyn. Resolu-

tionen 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 på-

gældende emne i kirkens sprog og ud-

tryksformer. 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 foran-

kring.  

4. Autoritet i traditionen: Det er i Meto-

distkirkens tradition, at De Sociale Prin-

cipper 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 Prin-

cipper.  

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 men-

nesker, 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 embedsfunk-

tioner og med sæde i besluttende organer.  

6. Handling: En resolution kan identificere 

et problemområde, oplyse og sætte ord på. 

Desuden kan resolutionen opfordre til hand-

ling, enten individuelt eller kollektivt. Lige-

ledes 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 frem-

sættes, så forslaget kan offentliggøres i 

Konferencehåndbogen forud for Årskonfe-

rencen. 

2. Fremlæggelse af resolutionstekst. For-

slagsstilleren gives tid til at fremlægge og 

begrunde resolutionens indhold. (Når dette 

er sket, er resolutionen ikke længere for-

slagsstillerens, men Årskonferencens, hvil-

ket betyder, at al videre bearbejdelse fore-

tages efter Årskonferencens beslutning) 

3. Ændringsforslag til resolutionsteksten: 

Afsnit for afsnit gennemgås resolutions-

teksten 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 afstem-

ning. Når alle resolutionens afsnit er gen-

nemjusteret træffes beslutning om redak-

tionelle forandringer, herunder omrokering 

af afsnit. 

4. Afstemning om det færdige resolutions-

forslag: 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 flertals-

afgørelser. Årskonferencen kan pålægge sig 

selv ved endelig beslutning om resolutioner, 

dels at kræve skriftlig afstemning, og dels at 

kræve absolut majoritet for at resolutions-

forslaget er gjort til gældende resolution. 

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 for-

andringer eller genfremsættes til behandling 

i Årskonferencen. Redaktionelle forandrin-

ger skal godkendes af Metodistkirkens 

Landsledelse. Redaktionelt justerede resolu-

tioner og resolutioner, som er genbehandlet 

i Årskonferencen, forsynes med årstal for 
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resolutionens første vedtagelse, samt årstal, 

hvor efterfølgende forandringer af resolu-

tionen har fundet sted. 

 

Eksempel 

Årskonferencen i 1992 behandlede og ved-

tog en resolution med titlen “Fremmedhad, 

racisme og selvtilstrækkelighed.” Konferen-

cehåndbogen forud for Årskonferencen 

1992 indeholder resolutionsforslag samt for-

slag til regler for behandling i Årskon-

ferencen. Årbogen 1992 indeholder side 101 

- 102 den vedtagne resolution. 

Centralkonferencen i 1993 genbehandlede 

og vedtog i justeret form resolutionen 

“Fremmedhad, racisme og selvtilstræk-

kelighed.” 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 be-

handlede 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 ver-

denssamfundet 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 sammen-

faldende med økonomiske interesser og 

religiøse og etniske forskelligheder.    

Vi er bekymrede over, at Danmark invol-

verer 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 ver-

den, efter at vi i moderne tid igen er blevet 

en krigsførende nation. 

Metodistkirken bygger sin forståelse på bi-

belens ord, som lærer os, at det onde skal 

overvindes med det gode. Det opfatter vi er 

gældende i personlige relationer og i rela-

tioner folkene imellem. 

 

Metodistkirkens internationale tradition har 

også betydning for danske metodisters hold-

ning. 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 første moralske pligt er med 

fredelige midler at løse alle menings-

forskelle, som opstår mellem dem, at men-

neskelige værdier må veje tungere end 

militære krav, når regeringer fastlægger de-

res prioriteter.”* 
 

Derfor foreslår Metodistkirkens Årskonfe-

rence: 

a) at alle menigheder holder forbøns- og 

temagudstjeneste om fred i verden på søn-

dagen 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, 

c) at regeringen og Folketinget tilskrives 

direkte og gennem pressen med budskabet, 

at Metodistkirken tager afstand fra Dan-

marks deltagelse i krigshandlinger udenfor 

landets grænser, og at alle danske soldater 

bør tages ud af krigsførende tjeneste umid-

delbart, samt at regeringen skal fremme 

nødhjælp og udviklingsarbejde i krigshær-

gede og krigstruede områder.   

                                              
* The Book of Discipline of the United Methodist 

Church, 2004, § 165.C. 
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Vejledende 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 menig-

hedsplantning kan organiseres som en lokal 

menighed påhviler distriktsforstanderen. 
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Konferencekalender 2. halvår 2016 
 

Juni 

1. Landsledelsesmøde i København. 

27. – 1/7  Børnelejr. 

 

Juli 

3. – 9.  Centralmissionens familielejr 

9. – 15. MS Sommerlejr på Farmen. 

10. – 30. Danskeruger på Främnæs. 

25. – 30.  MU Sommerlejr på Solborgen. 

 

August 

6. – 13.  Sommerhøjskole på Solborgen. 

27. Evt. ekstraordinær årskonference. 

26. – 28.  MS Spejderguf. 

 

September 

16. – 18. TUF på togt til Bornholm. 

26. – 28. Præsternes efterårsmøde på Ådalen ved Randers.  

 

Oktober 

8. Landsledelsesmøde. 

14. – 20.  MS Patruljeførertræning på Fyn. 

19. – 23. Centralkonference i Frederiksstad, Norge. 

28. – 29.  Willow Creek Global Leader Summit i København. 

 

November 

 Kollekt til præsteuddannelsen. 

4. – 5.  Willow Creek Global Leader Summit i Aarhus. 

 

December 

24. Juleaftenskollekt til verdens fattige.  

28. – 2/1 Nytårslejr på Solborgen. 
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Konferencekalender 1. halvår 2017 
 

Januar 

8. – 15. Evangelisk Alliance. 

13. – 15.  Konfirmandlejr. 

23. – 27.  Præsternes vintermøde med norske præster i Norge. 

 

Februar 

4. Landsledelsesmøde i Strandby eller København. 

 Kollekt til baltiske præsters lønforhold 

 

Marts 

3. Kvindernes Internationale Bededag. 

4. – 5. MM Young Copenhagen Gospel Festival. 

10. – 11. Inspiration fra Alan & Debra Hirsch i Jerusalemskirken. 

 

April 

 

Maj 

11. – 14. Metodistkirkens Landsmøde i København. 

 

Juni 

 

Juli  

8. – 16. MS Seniorsommerlej i Frankrig. 

22. – 30. MS Spejdernes Lejr. 
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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 

H&J:  Himmel & Jord 

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 
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