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Beretning for Emmauskirken
Metodistkirken i Odense 2017
I december havde jeg fornøjelsen af at holde oplæg
for den samlede ledelse af Metodistkirken i hele Europa og Eurasia. Det var tydeligt for mig, at historierne
om mange nye mennesker, som finder ind i Odense
Metodistkirke var dybt fascinerende og inspirerende for
biskopperne og distriktsforstanderne.
Når vi er midt i vores kirkes mylder af liv og smittende
tro, ser vi nok ikke selv, at vi faktisk er en kirke som er
godt på vej mod Vision 2020. Meget af det, vi får lov at
opleve, er helt unikt.
Tak, for at du er en del af det myldrende liv i Odense
Metodistkirke.

Evaluering af succes
Kirkens menighedsråd og ledelse arbejder hele tiden
ihærdigt på at blive dygtigere, for vi kan aldrig nogensinde læne os tilbage og tro, at vi ikke kan blive en bedre kirke, end vi allerede er. Derfor deltager vi hvert år
i GLS - Global Leadership Summit, hvor vi inspireres og
dygtiggøres. I år var der særligt et af oplæggene, som
talte til os: Andy Stanley fra North Point Community
Church (www.northpoint.org) udfordrede os til ikke kun
at evaluere de ting, der går galt, men også være kristisk

og evaluerende overfor de ting, som går godt. Det vil
vi være bedre til. Dette forstærker vores ønske om med
jævne mellemrum at udføre en brugertilfredshedsundersøgelse.

Unikt bedre
Andy Stanley udfordrede os også til at se på, hvad der
gør, at noget bliver en succes. Der er altid en forklaring.
Han lærte os blandt andet, at nogen gange er det, man
gør, unikt bedre end tilsvarende kirker i byen. Hvad er
det, der gør, at du vælger at synge kor, komme til guds
tjeneste, være en del af en smågruppe, eller komme til
kirkehøjskole netop her? Der er et eller andet, som er
unikt bedre, men hvad? Som Andy Stanley sagde: Hvis
du er den eneste pølsevogn i byen, behøver din pølser
ikke være gode!

Vi er godt på vej
I løbet af en helt almindelig uge kommer der virkelig
mange mennesker ind gennem dørene i Alexandragade
8. Med korene, gudstjenesterne, AA og alle de andre
aktiviteter, som finder sted, er det ikke unormalt, at der
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kunne vokse, hvis ikke vi hele tiden møder nye mennesker. Dette sker heldigvis.

i løbet af en uge er 250 mennesker omkring vores kirke.
Dette er faktisk ret vildt. Hvis vi kigger ud over fladen
af aktiviteter og gudstjenester i vores kirke, så går det
gennemgående ganske fint hele vejen rundt.

Gudstjenester
Der kommer mange mennesker til gudstjenesterne i
Odense Metodistkirke. Der er en lille fast kerne, som
stort set er der hver søndag, men ud over det, så er der
en bred skare, som dukker op ganske ofte. I gennemsnit
over året er vi 80 til gudstjenester. Gudstjenester med
gospelmusik på programmet trækker flest mennesker.
Her oplever vi en klar stigning i interessen, hvilket er
glædeligt. PR-arbejdet omkring gospelkorene gør, at
vi når ud til langt flere mennesker gennem de sociale
medier end tidligere, og det smitter af på fremmødet til
både gudstjenester og koncerter. Når vi en gang hver
sæson har gospelmeditation på programmet, er det
tydeligt, at vi når et helt andet segment af mennesker.
Derfor er det et værdifuldt tiltag. Det er vigtigt for en
kirke som vores, at vi spiller på alle strenge.
Vi fornemmer at der er god opbakning når gudstjene
sterne kører i serie, som f.eks. forårets GPS. Så bliver
gudstjenesten indhold debateret på Facebook. I det
hele taget er vi godt tilstede på nettet. Alene det faktum, at op mod 100 menesker ugentligt lytter til talerne
fra gudstjenesten på podcast, er lidt vildt. Vi vil fortsat
prioritere at der lægges mange kræfter i at gøre oplevelsen om søndagen så god som muligt.

Mennesker kommer og går
I 2017 er vi kommet i ny kontakt med mange nye men
nesker. Dels gennem den store koncert som korene
havde på Posten. Vi er blevet synlige i bybilledet for
kornenes engagement i Knæk Cancer og Stafet for livet.
Der er nye mennesker til aktiviteter eller gudstjeneste
hver uge. Dette er meget glædeligt. Som kirke vil vi ikke

For generationer tilbage var det klart forventningen,
at en positiv kontakt til Metodistkirken udløste et
livsvarigt engagement. Måden mennesker tænker
engement på, er markant ændret. Det betyder for os, at
ligesom vi heldigvis jævnligt oplever mennesker, som
ønsker på den ene eller den anden måde at være forbundet til huset, så vil vi også opleve, at mennesker, der
har givet stærkt udtryk for stort commitment, forlader
os, fordi omstændigheder i deres liv er forandret. Vi er
kede af det, hver gang menesker forsvinder ud af huset,
men vi vil tillade os at glæde os over at have fået lov at
være en positiv faktor i deres liv en tid. Hvem ved, hvad
der er sået?

Omsorgsteamet - En del af et væksthus
Vi er et omsorgsfuldt fællesskab, hvor menesker bliver
set og hørt. Ikke alle mennesker har personer tæt på,
som lytter eller ser. Derfor er kirkens omsorgsteam en
stor del af visionen om, at kirken er et væksthus, hvor vi
vokser, udvikler os og gør en meningsfuld forskel i menneskers liv. Der er samtaler og besøg, som alt sammen
foregår “under radaren”, fordi det ikke sådan kan deles
med alle på Facebook.

Smågrupper, Mandegruppen, De 12,
De ældre ... - en del af væksthuset
Der er mange mindre fællesskaber i kirken, hvor mennesker møder mennesker ansigt til ansigt. Disse fælles
skaber er alle værdifulde, da der er plads til mennesker
med alle mulige forskellige holdninger. Nogle har troet
på Gud og læst Bibel dagligt gennem et helt liv, mens
tro og kirke er helt nyt for andre. Det er berigende, at
vi kan lære af hinanden. Det er ganske udviklende for
den enkeltes tro - også for den, der har et helt liv som
troende menneske bag sig.
Læsegruppen “De 12” læser sig gennem 12 centrale
Bibelske tekster. I foråret afsluttede de læsningen af
Romerbrevet. Det er dejligt, at så mange mennesker er
engagerede i læsning af Bibelens tekster og udfordres
gennem dette.
Der findes også en bibelkreds bestående af en gruppe
engagerede ældre i vores kirke. Her har man et godt
fællesskab, hvor man synger et par salmer og har lidt
bibelundervisning.
Derudover findes en smågruppe primært bestående af
kvinder “midt i livet.” Her deler man glæde og sorger og
tager del i hinanden liv.
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Kirkens mænd består af en temmelig lang liste af herrer,
som er forbundet via en facebookgruppe. De samles
en til to gange pr. sæson, hvor det mest af alt går ud på
at spise godt og nyde fællesskabet. Enkelte gange har
vi været heldige at få lov at være med til endog meget
gode foredrag.
I 2018 opstår en krea-gruppe, som samles i kirken den
først tirsdag i måneden.
Hen over vinteren er Kirkecaféen åben, og man kan
droppe ind om onsdagen til en snak og en kop kaffe,
man kan enddog finde stilhed i kirkerummet.
Kvinderne har arrangeret sig i en Facebook-gruppe
hvorfra forskellige initativer opstår. Flere af disse omtalte initiativer opstår på “græsrods-niveau” og menig
hedsrådet glæder sig over dette og opmuntrer til det.

Vejen - lægprædikanter
Vejen er konceptet, som vi har tænkt som et tilbud til
det menneske, som for første gang træder ind i kirken
og begynder at tænke over det med Gud, tro og kirke.
Der er tre forskellige kurser:
VEJEN-TAG DE FØRSTE SKRIDT, som er introduktion til
kristendom og kirke. På dette kursus er der god tid til, at
deltagerene kan lære hinanden at kende. Der er tid til
samtale. Dette udbydes helt fast hver sæson.
VEJEN-PÅ VEJ - Her kommer vi omkring centrale metodistteologiske begreber som nåde, helliggørelse, dåb,
nadver og kirkeforståelse. Vi taler om hvad der sker, når
den første begejstring over funden tro lægger sig. Desuden læser vi et evangelium og andre centrale tekster,
og vi planlægger og gennemfører en gudstjeneste.
VEJEN-VIS VEJ er for dig, som tænker, at du på sigt kan
tage mere ansvar i kirken. Måske tænker du at du kan
blive lægprædikant. Her arbejder vi med troshistorie,
kirkeledelse, vision, værdier. Vi beskæftiger os med
sjælesorg, samtale, feedback og kommunikation. Vi taler om lederen som eksempel og forbillede og kommer
ind på emner som selvledelse og integritet. Vi udfordrer
hinanden med konkrete opgaver i kirken som at holde en prædiken eller lede en gudstjeneste. Kurset er
startet op, men lide for tiden under at Thomas Risagers
tjeneste som distriktsforstander tager en del af hans
tid om lørdagen. Vi arbejder på at finde en løsning på
dette.

Penge skal der til
Når man læser denne beretning, bliver det tydeligt,
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at der sker meget i vores kirke. Vi bevæger os til stadighed mod Vision 2020. Der er gang i mange ting, og
drømmene bliver ikke mindre. Der er brug for, at alle
bidrager til kirkens drift. Derfor skriver vi til de medlemmer, som vi ikke har registreret bidrag fra og minder
om, at en væsentlig del af at være et troende menneske
handler om at ofre en del af sin økonomi. Vi forventer
af hinanden, at vi alle efter evne er med til at løfte den
øknomiske del af kirkens liv. Menighedsrådet og vores
kasserer er meget bevidste om at de indsamlede midler
bruges fornuftigt og rigtigt. Dette kan vi have tillid til
sker. Bibelen taler om at vise taknemmelighed ved at
give tiende (10%) af indtægten. Dette er ganske vist i
en tid, hvor man ikke betalte skat, men princippet om
at man betaler og betaler væsentligt står ved magt. Vi
opfordrer alle til at lave faste månedlige overførsler til
kirken, eller tegne en forpligtelseserklæring. I begge
tilfælde kan der opnås skattefradrag for de penge, som
gives til kirken.

Musik skal der til
Vi er meget heldige og velsignede med de gode og
dygtige musikkræfter, vi har i vores kirke. Det er en
glæde at kunne lytte til en masse forskellige sangere
hver uge, og det betyder meget, at der hele tiden er styr
på tingene.
Vores kor har det alle godt. Young Souls giver et godt
fundament til børn og unge mennesker. Der er taget
nye initiativer, som tilgodeser de ældste deltagere og
det er dejligt at der er en god gruppe forældre, som
bakker op.
Gospelkoret Emmaus synger med indlevelse og dynamik. De kommer rigtigt meget ud af huset og synger og
repræsenterer kirken i mange sammenhænge. I 2017
har Emmaus taget mod 20 nye sangere.
Gospelkoret Nardus havde et lidt turbulent forår. Her
gik vores nye pianist ned med stress og bestyrelsen
måtte atter ud og lede med lys og lygte efter en god
gospelpianist. Dette er ikke nogen let opgave, men det
lykkedes! Nardus øvelserne fylder kirken og der er kommet mange nye sangere til - mere end 60 nye sangere i
2017 og ved opstarten i januar 2018 yderligere 40 nye.
Det er klart, at mange nye sangere giver et nyt kor, men
der er virkelig god stemning og sang for alle pengene.
Sidste år ved årsfesten lyttede vi for første gang til
kirkens nye band AGES. Her har børn og voksne knoklet
for at lære nye sange, og vi har glædet os over dem ved
flere anledninger. Desværre er virkeligheden, at flere af
korets voksne medlemmer har været nødt til prioritere
om i deres tid, så lige pt. holder AGES pause.
Nye musikinitiativer hilses velkommen. Hvad med et
mandskor?
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Between rummer en god flok unge og store børn. Der
har været adskillige gode initiativer gennem året og de
unge har et godt fællesskab. Det er tydeligt, at denne
aldersgruppe har mange tilbud om fritidsaktiviteter at
forholde sig til, så deltagelsen har været meget svingende.
Et nyt tilbud er månedlige spejdermøder om søndagen.
Dette glæder os meget. Det er så skønt, at der igen er
MS-Spejdere i vores kirke.
Året har budt på så mange gode anledninger, at vi på
kontoret nogen gange kniber os selv lidt i armen og
spekulerer på, om vi er vågne, eller om det hele bare
er en drøm. Men vi er meget vågne, og det glæder os,
at Odense Metodistkirke er et levende hus med mennesker, som både glæder sig over - og nogen gange
kæmper med livet - men hele tiden bevæger sig mod
Vision 2020.
På vegne af menighedsrådet
Thomas Risager

Aldersstatistik 1/1 2018
Alder

Døbte

0-9år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90- år
I alt

32
25
9
9
11
4
4
1
1
96

Bekendende
og associerede
1
7
12
32
30
15
11
7
1
116

VISION 2020:

Menighedsrådets forslag til
fokusområder i 2018:

Vores kirke er et væksthus.
Vi vokser, udvikler os og gør en
meningsfuld forskel i menneskers liv.

Også i 2018 er Vision 2020 menighedsrådets fokus.
Herunder i særlig grad:

•

Vi er et omsorgsfuldt fællesskab, hvor mennesker
bliver set og hørt. Her er du velkommen og værdsat som du er. Vi er åbne over for omverdenen og
byder både tro og tvivl velkommen.

•

Vi har noget på hjerte. Vi udfordrer kirkelig
vanetænkning og flytter mennesker fra passive
tilskuere til aktive deltagere. Gudstjenester og
andre arrangementer giver perspektiv på livet og
påvirker hverdagen.

•

Musikalske oplevelser af høj kvalitet kendetegner
vores kirke. Musikken vækker begejstring, tro og
engagement.

•

Vi er en kirke, der giver mening for børn og unge,
så de engagerer sig i vores fællesskab gennem
hele opvæksten.

•

Vores tro udfordrer os til handling lokalt og
globalt.

-

Fællesskaber og
brobygning
Kirkens unge
Engagement og handling;
lokalt og globalt
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Beretning for MM

Odense Metodistkirke er et fast samlingspunkt for
kirkens tre gospelkor, et kirkeband og et frivilligt
sangerteam, der bidrager med musikalske indslag til
gudstjenester.
Alle gospelkorene er i det forgangne år gået sammen
om at synge fælles nytårskoncert og sensommerkoncert til fordel for socialt udsatte i Odense og skolebørn i
Congo.
Hver for sig formår korerne også at sprede glæde og
musikalsk vellyd uden for matriklen: Young Souls har
deltaget i Young Copenhagen Gospel Festival, Nardus har løftet taget i Nr. Broby og Emmaus har spredt
julestemning på gågaden i Odense. Emmaus og Nardus
fik i fællesskab stablet en stor koncert på benene på
Musikhuset Posten til fordel for Kræftens Bekæmpelse
og indsamlet over 36.000 kr. til landsindsamlingen.
I foråret bød Nardus deres nye pianist, Torben Lykke
Olesen, velkommen til gospelfamilien, og det har været
en skøn udvidelse af den musikalske familie.
Kirkebandet har øvet fast i årets løb og har optrådt til
gudstjeneste. Bandet har for nuværende besluttet at
holde en pause, og vender forhåbentlig tilbage med
fornyet energi i det nye år.

Der er forsat mange musikalske aktiviteter i Metodistkirken i Odense, og det nye år tegner godt med stor
tilslutning til opstart i gospelkorerne.
På vegne af Metodistkirkernes Musikarbejde i Odense
Julie Killerup Kaae
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Beretning for juniorgospelkoret
Young Souls

Young Souls har haft endnu et godt år!
Vi har altid en positiv stemning til vores øvere, der er
fuld tilfredshed med Rikkes korledelse og Preben på
tangenterne - og samarbejdet mellem os tre fungerer
godt.
En gruppe deltog i starten af marts i Young Copenhagen Festival og havde en fest med det. Vi synger som
udgangspunkt til to gudstjenester pr. sæson og har
også sunget i Nr. Broby kirke (med Nardus) og senest til
Nytårskoncerten (med både Emmaus og Nardus).
Vi har altid afsluttet vores sæsoner med en koncert.
Som noget nyt er vi begyndt at tage en (lille) entré og
bruge denne til velgørende formål. Senest har vi støttet
et projekt i Indien. Det betyder meget for os, at vi på
den måde kan være med til, at gøre gavn.
Jeg har set 3-4 nye ansigter til de første 2 øvere i denne
sæson og håber, at de fortsætter.
Koret har et godt fællesskab og vi er kommet godt fra
start med den nye struktur; alle øver samlet 16.30-17.30
efterfulgt af fælles snackpause. Herefter øver ‘ældstegruppen’ 8. klasse til 18 år for sig selv.
Vi havde t.o.m. sidste sæson Josefine på 17 år, som
desværre lige er flyttet tilbage til Sjælland. Tiden vil vise,

om vi kan tiltrække nye 16-18årige eller koret vil ‘vokse’
sig ind i den ældre aldersgruppe.
Sine Åkerman
tovholder i Young Souls
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Beretning for Gospelkoret Nardus

Mandag! Ugens første dag og for mange mennesker
symbolet på en lidt træls dag. Personligt synes jeg, at
mandag er den bedste dag. For det er nemlig dén dag,
vi synger i NARDUS.
I Nardus går det godt. Vi trives! Der hargennem hele
året været en stor tilgang af nye medlemmer til Nardus.
Ved sæsonstart i både januar og august, har vi kunne
byde godt 30 nye korsangere velkommen pr. sæson og
mange af dem er blevet fast inventar. Jeg forstår dem
godt - her er jo skønt at være :-)
Som jeg skrev i beretningen sidste år, så er Nardus et
fantastisk fællesskab, hvor der kan deles sorger og
glæder. Én af vores korsangere beskrev en koraften,
som et varmt kram.

styringen af korets økonomi og de udfordringer, der
dermed følger. Det gør hun rigtig godt, og det føles
trygt at samarbejde med Isabella.
Der har hidtil kun været én fælles kasserer for Nardus
og Emmaus, men efter skiftet i foråret, har arbejdsudvalgene i begge kor valgt en kasserer, så der nu er to.
Dette gør byrden lidt lettere for den enkelte, ligesom at
man har en støtte, såfremt et eventuelt pludseligt stop,
skulle opstå fremover.
Der er i årets løb også kommet mere samarbejde
Nardus og Emmaus imellem, bl.a. i forbindelse med
koncerter og vi håber at samarbejdet kan vokse frem
adrettet og vi kan dele viden, idéer og kræfter.

Årets første halvdel gav dog lidt bekymringer, - vi måtte
endnu en gang finde en ny pianist, da vores ellers nyansatte pianist blev ramt af stress.
Vi inviterede nogle kompetente pianister til samtale,
men ansættelsesudvalget var ikke i tvivl efter besøg af
Torben Lykke Olesen og sikke et match det skulle vise
sig at være. Torben - det er en fornøjelse og ganske fedt,
at have dig ved tangenterne og som en del af vores
dejlige fællesskab.

Året har budt på gospelgudstjenester og koncerter, og
vi har nydt dem alle. Der er ofte en helt særlig stemning
forbundet med vores optrædener, og det er fedt, at
bidrage til gåsehud og begejstring hos vores publikummer. Nogle af årets højdepunkter var; koncerten for feriebørn i Nr. Broby, Sensommerkoncerten, Knæk Cancer
koncerten på Posten, julekoncerten i Jacobskirken og
vores brag af en Nytårskoncert, hvor overskuddet gik til
Reden.

Vi har også haft et kassererskifte igen. På banen har vi
nu Isabella Holst Henriksen, som har sunget med i koret
gennem flere sæsoner. Isabella trådte til og overtog

Tak til alle korsangere for et skønt år i Jeres selskab og
for at gøre mandagen til en dejlig start på ugen. Tak for
Jeres velvilje til at give en hånd, når der er brug for Jer
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og så tingene bare glider.
Tak til NAU for Jeres indsats, I er bare gode!
Tak Torben for lækkert klaverspil og gode og sjove
input.
Tak Thomas for din hjælpsomhed og for dine vise ord.
Tak Mette fordi du er en dygtig og dejlig kor-mor, der
inspirerer og motiverer os til at yde vores bedste.
Stina Lund
Formand i Nardus
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11

Beretning for Gospelkoret Emmaus
Emmaus musikalske år blev skudt i gang med to skønne
nytårskoncerter. Den første i selskab med kirkens øvrige
kor Nardus og Young Souls, og den anden på egen
hånd i Vollsmose. Disse koncerter er altid festlige og
fyldt med godt humør, og det er skønt at hoppe ud i det
nye år med gospel og glitter.
Året har bl.a. budt på gensyn med gospel og kagebord
på Nordfyn, små og store acapella-koncerter og besøg
af Laura Kjaergaards kor New Season til en fælles workshop og koncert. Vi håber på at gentage succesen, og
besøge koret i København på et senere tidspunkt. Koret
sluttede året af med at sprede juleglæde og synge julesange i Vintapperstræde, og vi håber, at det bliver en ny
Emmaus-tradition.
2017 blev året, hvor koret og arbejdsudvalget lagde
mange kræfter i at markedsføre Emmaus og fik skabt
meget positiv opmærksomhed på de sociale medier. Vi
blev også koret kendt fra ”Den Store Bagedyst” på DR1
(ca. 15 sekunder), hvor korets tidligere sanger Kirsten
nåede hele vejen til finalen. Vi har nydt godt af Kirstens
kager og heppet på sidelinjen (Go #TeamKirsten).
Vi er desuden meget stolte af, at vores dirigent Mette
Risager i efteråret blev inviteret til at holde oplæg i Odeon til konference om mental sundhed – fra mol til noget
der dur. Koret deltog med et musikalsk indslag i foyeren
til morgenkaffen.
Emmaus viste igen i år, at koret har kræft tæt inde på

livet, og tog initiativ til at deltage på årets Stafet for
Livet. Holdet bestod af deltagere fra både Nardus og
Emmaus, og det var skønt at opleve fællesskabet og
sammenholdet under de 24 timer som stafetten varede.
Vi glæder os til at deltage igen i år!
Korets engagement i kampen mod kræft kulminerede
i den udsolgte koncert ”Live Another Day” på Musikhuset Posten til fordel for Knæk Cancer. Det var en stor
oplevelse at se, at gospelmusikken rørte publikum til
eftertænksomhed og tårer, og ikke mindst fantastisk at
indsamle over 36.000 kr. til landsindsamlingen!
Det nye år bringer på nye musikalske udfordringer, gospeltur til Göttingen og masser af Emmaus-faktor.
På vegne af Emmaus
Julie Kaae
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Beretning for MS
Spejderne
2017 har været året, hvor spejderne endelig startede op
igen i Odense efter en beslutning om at dele spejderne
og børne- og ungdomsarbejdet op i to.
Vi har i løbet af efteråret holdt en prøveperiode for
spejderne, hvor kirkens børn og unge i alderen 9 år og
opefter kunne deltage en søndag om måneden efter
gudstjenesten til spændende spejderaktiviteter. Her
har vi blandt andet lavet mad over bål, arbejdet med
koder og lavet flotte juledekorationer af naturmaterialer
fundet langs Odense Å.
Entusiasmen blandt børn og unge har været stor og vi
har haft en lille fast kerne af kommende spejdere, som
ser frem til at fortsætte spejderaktiviteterne i 2018.
Vi har desværre oplevet en mangel på ledere i løbet af
efteråret. Det har været de samme få ledere, der har
stået for alt program og udførelse og det har til tider
givet problemer med at kunne have fuldt fokus på alle
spejdere samtidig. Vi håber på, at lederstøtten bliver
større i det nye år og særligt at forberedelsesarbejdet
fra gang til gang kan blive bedre fordelt i 2018.
Vi ser frem til mange flere gode spejderoplevelser i det
nye år!
Tak for en god opstart.

Anna Rani Digebjerg
Gruppeleder

www.metodistkirken-odense.dk
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Beretning for MBUO - Metodistkirkens
Børne- og Ungdomsforening i Odense
MBUO er den farvestrålende paraply som samler kirkens
børn, betweens og unge.

Børnekirke
Det lykkedes fortsat at tilbyde børnekirke så godt som
hver søndag. Det er godt og vigtigt!
Gruppen af medarbejdere er guld værd. De er ikke
helt så mange som ideelt set, men det lykkedes at få
kalenderen til hænge sammen. Det er et privilegium at
gruppen både består af voksne mænd og kvinder, og
unge som gerne vil involveres.
Det fungerer godt med sammenhængende temarækker
– af og til er det med parallel til det som er på programmet for de voksne, og andre gange er det sammensat
alene til børnene. Når alle fejrer gudstjeneste sammen
til Generationsgudstjeneste og ved højtiderne, dukker
der ofte også flere op, der har tilknytning som venner,
børnebørn, klassekammerater osv. – det er fedt.
En begivenhed som gik på tværs af børnekirkens
børn og de ældre betweens, bl.a. fra Young Souls, var
sommerens lejr i Holstebro. En god flok tog af sted fra
Odense. En enkelte ung var også med som medhjælper,
sejt. Det var en betydningsfuld uge både på børnelejren
og Betweenlejren. Sammen åbnede vi venskabet!

Between
Fastelavn og en biografeftermiddag samlede en flok
betweens i foråret.
Efteråret blev et forsøg – ved at tilbyde spejder – særligt
for betweens. Der blev gjort en indsats for at alle de
betweens og forældre kirken har haft kontakt med fik
invitationen til at se hvad spejder er for noget. Vi erfarede, at det ikke var alle, som havde lyst til at give denne
aktivitet en chance, men i løbet af de fire søndage,
kom en del betweens – og det blev overvejende gode
oplevelser. Der har ikke været andre tilbud om Between
i efteråret.
Der skal lyde en stor tak til Anna Digebjerg som leder
og i høj grad primusmotor, med bemærkelsesværdig
opbakning fra Christian Syversen og Emil Marqverdsen.

Unge
Foråret gik med den sidste konfirmationsforberedelse
og det blev en fin festdag for de unge mennesker. Vi
samlede gruppen efterfølgende til mad-klub og fælles
skab. Og efter sommerferien samledes denne gruppe
og ældre unge til lidt sensommerhygge.
Flere unge har deltaget i lejre og weekender på lands
plan, både påskelejr, TUF og nytårslejr – super når det
lykkedes at få skabt forbindelsen til unge rundt i de
andre menigheder.
Anita Engelbæk og Maria Bræstrup Aaskov
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Statistik 2016
		
		

2016

2017

			

(udfyldt sidste år)

Bekendende medlemmer				
Bekendende medlemmer den 1. januar

111

113

Optaget ved bekendelse

8

3

Tilflyttede

0

0

Fraflyttede

0

2

Udmeldte

5

3

Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen

0

0

Døde		

2

0

112

111

Bekendende medlemmer den 31. december

			

Personer i døbt medlemskab				
Personer i døbt medlemskab den 1. januar

99

98

Døbte

5

4

Optagne eller tilflyttede

2

0

91)

3

1

0

Døbte medlemmer under 18 år

56

52

Døbte medlemmer over 18 år

40

47

Personer i døbt medlemskab 31. december

96

99 		

Fraflyttede, slettede og udtrådte
Overført til bekendende

Samlet antal døbte og bekendende			
medlemmer den 31. december

208

210

				

Øvrige medlemmer				
Tilknyttede medlemmer

0

0

Associerede medlemmer

4

4

Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december

4

4		

Samlet medlemsskare

212

Heraf 6 ukendte medlemmer slettet efter gennemgang af adressekartoteket

1)

214
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2016

2017

		

(udfyldt sidste år)

Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger				
Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)

4

0

Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)

5

2

Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50)

6

5

50

60

Deltagere i smågrupper (Vejen, Apostelgruppen og lign.)

Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)			
Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper			
den 31. december
60
			

60			

Børne- og ungdomsarbejdet				
MB - Metodistkirkens Børnearbejde

36

0

MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund

6

0

MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken

9

51

MM - Metodistkirkens Musikarbejde

8

7

Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 			
31. december

59

58

			

Kontaktkreds				
(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt)			
Kontaktkreds den 31. december

450

435

				

Lægprædikanter
Lægprædikanter den 31. december

3

3

			

Totalt pastoralt ansvar				
(summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene,
registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds.		
Ingen er medregnet mere end én gang.)
Totalt pastoralt ansvar den 31. december
655
655			
					

Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse

80

82
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Årsregnskab 2016 - Budget 2017
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Årsregnskab 2017
MBUO - Børnekirken
Regnskab for MB Alexandragade 8 5000 Odense C
Driftsregnskab for 2017
Året 2016
Budget 2018

Indtægter :

10.000
5.000

Regnskabsdeling MS/MB
Kontingenter
Willeruplund tilskud
Willeruplund tilskud
Husleje deling MS/MB

6.645,56
9.450,00
5.000,00
1.500,00
2.180,00

Renter
15.000,00

-

Indtægter ialt

24.775,56

Udgifter :
2.000
9.000
5.000
-

Drifts omkostninger
Husleje til Kirken
Deltagelse i Lands arrangementer
Rengøring af lokaler 2017

432,80
9.000,00
2.000,00

16.000,00
-1.000,00

11.432,80
Driftsresultat for 2016

13.342,76

Balance pr. 31.12.2017
Aktiver :
Kasse
Bank

13.342,75

Aktiver ialt

13.342,75

Passiver

Odense den

Egenkapital primo 2017 Kontant
Egenkapital primo 2017 Bank
Resultat 2017

13.342,76

Passiver ialt

13.342,76

jan. 2018

Anders Flinck
Kasserer
Revisorpåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2017 for MB & MS i Odense
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Odense d.

Revisor

Revisor

www.metodistkirken-odense.dk
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Årsregnskab 2017
MS - Spejderne
Regnskab for MS Alexandragade 8 5000 Odense C
Driftsregnskab for 2017
Året 2016
Budget 2018

Indtægter :

3.000

Kontingenter

5.000

Willeruplund tilskud
MBUF tilskud

3.375,00
10.000,00

500,00

Renter
8.000,00

12.225,00

-

Indtægter ialt

13.375,00

12.725,00

1.507,95
6.645,55
5.000,00
2.180,00
1.360,00
-

1.989,68

16.693,50

20.445,14

-3.318,50

-7.720,14

Udgifter :
5.000

2.500
1.000
-

Drifts omkostninger
Regnskabsdeling med MB Odense
Tilskudsdeling med MB Odense
Sommerlejr
Kurser
Husleje andel til Kirken
Deltagelse i Lands arrangementer
Rengøring af lokaler 2017

8.500,00
-500,00

Driftsresultat for 2017

Balance pr. 31.12.2017
Aktiver :
Kasse
Bank

11.479,28

Aktiver ialt

11.479,28

Passiver

Odense den

Egenkapital primo 2017 Kontant
Egenkapital primo 2017 Bank
Resultat 2017

14.797,78
-3.318,50

Passiver ialt

11.479,28

jan. 2018

Anders Flinck
Kasserer
Revisorpåtegning
Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2017 for MS i Odense
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Odense d.

Revisor

Revisor

1.245,46
2.010,00
9.000,00
2.200,00
4.000,00
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Årsregnskab 2017
Willeruplund
REGNSKAB FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 2017
DRIFTSREGNSKAB 2017
Indtægter:
Husleje

<-------------- Året 2017------->
356.437,08

Indtægter i alt
Udgifter:
Administrat. og revision
Gaver

349.449
356.437,08

349.449

-10.005,00

-12.535

-348.469,00

-290.398

Udgifter i alt
Finansiering:
Renter

Året 2016

-358.474,00
28.440,30

-302.933
18.446

Finansiering i alt

28.440,30

18.446

Driftsresultat/overskud 2017

26.403,38

64.962

STATUS Pr. 31.12.2017
Aktiver:
Likvider kontanter
Danske Bank
TotalBanken
Tilgodehavende husleje
Anlægsaktiver ejendom
inventar

<-------------- Året 2017------->
0,00
558.819,21
887.621,41
5.700.000,00
200.000,00

Aktiver i alt
Passiver:
Skyldige omkostninger
Lovede beløb til gaver
Egenkapital 1.1.2017
overskud 2017
Egenkapital 31.12.2017
Passiver i alt

7.285.037,24
26.403,38

1.446.440,62
0,00
5.900.000,00

Året 2016
0
382.634
860.949
176.454
5.700.000
200.000

7.346.440,62

7.320.037

35.000,00
0,00

35.000
0

7.311.440,62

7.285.037

7.346.440,62

7.320.037
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Årsregnskab 2017 - Nardus
Nardus

2017

2016

140.160,00

163080,00

26.400,00
16.167,25
8.798,64
28.470,00
860,00
37.731,87
2.888,54
2.671,40

27987,00
7508,90
11000,00
26845,00
500,00
32720,61
2599,25
84,12

264.147,70

272.324,88

75.463,74
38.696,82
16.000,00
34.134,51
0,00
1.505,62
5.777,08
21.000,00
2.869,42

81234,30
42586,49
16000,00
53347,32
18093,00
1663,97
5741,50
21000,00
2968,53

300,00

208,00

1.720,00
197.467,19

0,00
242.843,11

66.680,51

29.481,77

Primo	
  poster

31.12.2017

31.12.2016

AkFver
Indestående	
  bankbeholdning
AkFver	
  i	
  alt:

163.481,41
163.481,41

113907,35
113907,35

Indtægter
Deltagerbetaling	
  Nardus
Solistworkshop	
  mv
Husleje	
  Elskud
Koncerthonorar
Salg	
  billeIer
Emmaus	
  betalt	
  andel	
  nyanskaﬀelser
Emmaus	
  Egenandel	
  Løn
Conventus,	
  Emmaus
Andre	
  indtægter
I	
  alt:

Udgi<er
Egenandel	
  løn
Korløn	
  pianist	
  og	
  dirigent	
  	
  (forberedelses	
  løn)
Solistworkshop
Musikere,	
  dirigent	
  og	
  pianist	
  	
  (koncerter)
UdgiWer	
  El	
  arrangementer
Gaver
Conventus	
  og	
  nets
Husleje	
  kirken
Diverse	
  (kontor,	
  danhost,	
  mv.	
  )
Gebyrer	
  bank

Nyanskaﬀelser
I	
  alt:
Resultat:
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Årsregnskab 2017 - Emmaus
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Kontingent
Kontingen MM Musik
Koncertindtægter
Billetindtægter
Øvrig (depostitum Tyskland)
Solistworkshops
Nettoomsætning i alt

Periode 01.01.2017 Debet
Kredit
64.310,50
1300
47.200,00
57.503,50
1.500,00
13.500,00
185.314,00

Omkostninger
Personaleudgifter
Honorar korleder og pianist
Honorar musikere
Egenandel løn kommunen
Kørselsgodtgørelse
Personaleudgifter i alt
Øvrige omkostninger
Musikfiler og noder
EDB-udgift
Gebyr
Udgifter arrangementer
Donation
Øvrige omkostninger i alt
Omkostninger i alt

107.145,37
9.877,50
37.731,87
1.400,00
156.154,74
1.668,16
2.888,54
300,00
860,00
36.540,00
42.256,70
198.411,44

Resultat

13.097,44

Aktiver

31:12:17

31:12:16

Likvid beholdning
Danske bank 0933-7950954080
Tilgode ved Nardus

7.264,87
46490,09

61138,94
12402,86

Aktiver i alt

53.754,96

73.541,80

66852,4
13.097,44

66.852,40

Passiver
Egenkapital primo
Overført resultat
Gæld
Egenkaptal i alt
Passiver i alt

53.754,96

6689,4
73.541,80

0,00

0,00
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Valg
Menighedsråd				

Forslag

Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Sine Aakerman			
Genvalg
Julian Levin (15)			
Genvalg
Søren Jantzen (16)
Lene Bræstrup (17)
Harriet Becker (17)			
Line Hejli Lomholt (17)			
Charlotte Levin (17)
Rikke Roland Honoré (17 for 1 år)
Årskonference Delegat (4 år)
Shanti Digebjerg (17)			
Formand MBUO/Børnekirken (1 år) Anita Engelbæk			
Genvalg
Præst
Thomas Risager
Suppleant
Pernille Esborg
Deltager ikke i møder:			
Formand MM (1 år)
Julie Killerup Kaae			
Kasserer (1 år)
Revision Faaborg v. K Marie Pedersen
Genvalg
Bygningsansvarlig
Christian Syversen
Lægprædikanter
Helge Munk
Lene Bræstrup
Maria Bræstrup Aaskov

Pastoralkomite
Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Medlem under 30
Årskonference Delegat

Lars Bræstrup (13)			
Helge Munk
Helge Munk (15)			
Sussi Lindberg
Shanti Digebjerg (15)			
Dorthe Pihl (17)
Jette Flinck (17)		
Anne Grethe Christensen (17)			
Rune Hejli Lomholt (17)			
Shanti Digebjerg

Bygningsansvarlige
Udlejning (1 år)
Vedligehold/ombygning (3 år)
Hjælpere:

Clyde Jensen			
Genvalg
Christian Syversen			
Lars Bræstrup
Lars Bræstrup			
Chr. Syversen
Florian Christensen (15)			
Genvalg
Anders Flinck (15)			
Genvalg
Leif Jørgensen(16)
Morten B. Aaskov(17)
		
+Kim Novél, Henrik Bertelsen
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Årskonference
1. repræsentant (4 år: 18-21)
2. repræsentant (4 år: 18-21)
3. repræsentant (4 år: 18-21)
1. suppleant (4 år: 18-21)
2. suppleant (4 år: 18-21)

Shanti Digebjerg		
Jette Flinck
Charlotte Levin
Rune Hejli Lomholt
Harriet Becker

Willeruplunds bestyrelse
Formand
Øvrige (2 år)

Kamilla van Hauen (17)
Charlotte Levin (16)
Genvalg
Thomas Risager (16)
Genvalg
Anders Flinck (17)
Ulla Skovgaard Dall (17)
		

Forslagskomite
Seniorpræst/formand
Øvrige (3 år)

Thomas Risager
Charlotte Bertelsen (15)
Charlotte Levin (15)
Dorthe Pihl (16)
Rune Lomholt (16)
Christian Syversen (16)
Dorit Munk (16)
Harriet Becker (16)
Sussi Lindberg (16)
Anita Engelbæk (17)

Revisionskomite
Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Karen Marie Pedersen
Julian Levin (17)
Henrik Bertelsen (17)
Kamilla Van Hauen (17)
		

Genvalg

Verner Engelbæk
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Mad & Fællesskab

Ledere af arbejdsgrene

(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Karen Marie Pedersen
Maiken Nielsen
Per Rasmusssen
Liselotte Kronlund
Hanne Vestergaard
Ulla Dall
Dorit Munk
Jessie Kronlund

(Skal godkendes)
MM/Nardus: Stina Lund
MM/Emmaus: Julie Killerup Kaae
MS: Anna Digebjerg
MBUO: Anita Engelbæk

Lægprædikanter
(Skal godkendes)
Helge Munk

Kirkehøjskolen

Maria Bræstrup Aaskov

(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Finn Andersen
Bente Funkhof-Grill		
Maria Bræstrup Aaskov

Smågruppeledere

Grøn Kirke
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Harriet Becker
Yvonne Brandt

Omsorgstjenesten
Harriet Becker
Yvonne Brandt
Lene Bræstrup
Anders Flinck
Hanne Vestergaard

(Skal godkendes)
Helge Munk
Anders Flinck
Shanti Digebjerg
Harriet Becker
Maria Bræstrup Aaskov

Kontakt til
Metodistkirkens Verdensmission
Lene Bræstrup

Kontakt
Metodistkirken
Præst: Thomas Risager
Tlf: 63120409 eller 29786088
Email: odense@metodistkirken.dk
Kommunikationsmedarbejder:
Rikke Holmberg
Tlf: 23449663
Email: rh.kirken@gmail.com
Børne- og smågruppemedarbejder:
Maria Bræstrup Aaskov
Tlf: 28764292
Email: mariaaaskov@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Sine Åkerman
Tlf: 22549932
Email: sine.aa@gmail.com
Kasserer:
Revision Faaborg,
v. Karen Marie Pedersen
Tlf: 25564108
Email: kmp@revisionfaaborg.dk
Musikkonsulent:
Preben Holmberg
Tlf: 23242082
Email: prebenholmberg@gmail.com
Leder af Børnekirken:
Anita Engelbæk
Tlf: 20845202
Email: anita@engelbaek.com
Formand for MM: Julie Kaae
Tlf: 22314498
Email: jkillerup@gmail.com

Udgives af:
Metodistkirken i Odense
Alexandragade 8
5000 Odense C
Ansvarlig udgiver:
Thomas Risager.
Redaktør: Rikke Holmberg.

Fotos: Mette Risager
Hvis du har spørgsmål eller
kommentarer, er du meget
velkommen til at ringe eller
skrive til os.

Vicevært:
Charlotte Levin
Tlf: 50546676
Email: charlottelevin@gmail.com

