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Kirken er et væksthus
Vision 2020 indledes med ordene “Vores kirke er et 
væksthus. Vi vokser, udvikler os og gør en meningsfuld 
forskel i menneskers liv.” 

I et væksthus skal der flere ting til, for at der kan blive 
vækst og udvikling. En plante som skal gro, må have 
lys, varme, gødning og vand og ikke mindst et sted at 
lade rødderne gro fast. Alt dette finder vi i vores kirke. 
Vi taler ofte om, at Gud er lys. Vi tænder lys ved guds-
tjenesterne. Vi kender historierne fra Johanneevangeliet 
om det levende vand, som kvinden ved brønden beder 
Jesus skænke for hende.  Vi får lov at drikke af det. Det 
er vores håb, at prædikener og samtaler i vores små-
grupper må være som gødning, der giver kraft og styrke 
til vækst. Vi håber, at troen på Gud, uanset om man har 
stor tro eller lille tro, må være et sted, hvor man kan 
grundfæste sit liv i tillid til Guds kærlighed.
 
Derfor deler vi også denne bøn for menigheden i  
Efesos, for at vise, at tankerne, som vi funderer vor 
kirkes virke på, ikke er nye, eller originale for den sags 
skyld:

“….og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft 
vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at 
Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede 
og grundfæstede i kærlighed, så at I sammen med alle de 
hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden 
og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, 
som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde 

Beretning for Emmauskirken
Metodistkirken i Odense 2018

nås ... Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at 
gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham 
være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighed-
ernes evighed! 
Amen.” 

Varmt velkommen til at være med i evaluering af året, 
der er gået, og til at drømme med på, hvordan kirken i 
fremtiden kan være et væksthus for mennesker.

Gudstjenester
Søndag efter søndag samles vi i kirken. Nogle gør det 
som de første kriste af vane, mens andre dukker op, 
fordi de er nysgerrige på at høre mere om, hvordan man 
kan tro på Gud, og finde ud af hvordan det skal have 
indflydelse på deres liv. 

Vi er meget optagede af, at gudstjenesterne skal hjælpe 
os til at leve vore liv, sådan at troen betyder noget i 
vores hverdag, således at troen bliver bærende, uden 
at vi bliver ekstreme i vores livsførelse. Vi ønsker at 
tage Gud og vores tro alvorligt, men vi ønsker også at 
fremstå som almindelige mennesker med alt hvad det 
indebærer. Gudstjenesten må aldrig, som vi skriver om 
gudstjenesten på hjemmesiden, stivne i sin form. Den 
skal hele tiden udvikles, og vi har ikke én gudstjeneste, 
som er den rigtige, men mange forskellige udtryk. 

Når det er sagt, så er det længe siden, at der for alvor 
er sket noget nyt i den måde vi fejrer gudstjeneste på. 
Der vil i de kommende måneder være lidt mere eks-
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perimenteren i gudstjenesterne end vi er vant til. Dette 
håber vi bliver taget godt imod, for vi ønsker stadig at 
bryde kirkelig vanetænkning og flytte menigheden fra 
at være passive tilskuere til aktive deltagere. 

Fællesskab med folkekirken
Metodistkirken og folkekirken har indgået en samar-
bejds aftale “Én tro, én dåb, én nåde”. Her fokuserer de 
to kirker på vores teologiske forskelle og ikke mindst på 
vore mange teologiske ligheder. Aftalen munder ud i 
en opfordring til, at lokale folkekirker og Metodistkirker 
fejrer gudstjenester sammen. 

Dette gjorde vi med en fælles gudstjeneste med 
folkekirkens menighed i Sankt Hans kirke, som vi ople-
vede det i november 2018. Vores Juniorkorgospelkor 
sang. Maria Bræstrup Aaskov, Knut Bjarne Jørgensen 
og Thomas Risager var med til at lave gudstjenesten 
sammen med pastor Peter Jakobsen. Vi var meget glade 
for at se mindst 50 kendte ansigter fra Metodistkirken 
blandt de 350 deltagere. Tak for det. 

Efter evalueringen har vi i fællesskab besluttet, at vi skal 
forsøge at holde en fællesgudstjenesten en gang om 
året.
 

Musikalsk repertoire udvides 
Som de fleste sikkert har bemærket, har vi taget afsked 
med Preben Holmberg som fast pianist. Han slår nu sine 
folder som organist i Korup kirke, hvor han benytter sin 
nye uddannelse som organist. Preben er stadig at finde 
på vores klaverbænk, da han stadig afløser ved vore 
gudstjenester. Han har stadig sit medlemsskab i Odense 
Metodistkirke. 
Menighedesrådet var glade, da vi ved nytår kunne 
præsentere Anders Gustavsen-Sprotte som vores 
musikkonsulent/pianist. Anders har mange års erfa-
ring fra forskellige kirker, og han har et ønske om, at 

vores musikalske profil udvides. Dels at flere involveres 
i musikken, men også at vi finder mere nyt, som vi skal 
synge som fællessange. Dette bakker præsterne helt 
op om, og vi glæder os over at arbejde sammen med 
Anders Gustavsen-Sprotte.

To præster - ny dynamik
Sidste år valgte vi Maria Bræstrup Aaskov til lokalpas-
tor. Marias arbejdsopgaver er stadig Børnekirken og 
Smågrupper, men det, at hun nu fungerer som præst, 
gør hele kirken mere fleksibel, fordi der er to præster at 
trække på. Maria fik en hovedkulds start ind i den nye 
rolle, idet Thomas Risager var sygemeldt i nogle måned-
er. Det var ikke sådan det hele var planlagt, men Maria 
og mange frivillige gjorde en ekstraordinær indsats, og 
Maria fandt meget hurtigt ind i sin nye rolle, ligesom 
kirken nu har vænnet sig til, at der er to præster. 

Maria og Thomas er meget glade for at arbejde sam-
men, og mener, at det er en styrke for vores kirke at 
have to præster, som ikke er ens. Vi synes selv, at vi 
supplerer hinanden godt!

Thomas Risager er ud over at være seniorpræst i 
Odense Metodistkirke også distriktsforstander og 
dermed en del af ledelsen for Metodistkirken i Dan-
mark. Dette har givet en markant øgelse af hans 
arbejds opgaver og ansvarsområder, men udnævnelsen 
af en ekstra præst i Odense Metodistkirke tager den del 
af presset af. 

Kirken i byen
Vi bestræber os på hele tiden at benytte i et inkluderen-
de sprog, så vi ikke taler om dem og os. Vores forståelse 
af kirke er ikke, at kirken på en eller anden måde skal 
være afsondret fra verden omkring os. Tværtimod 
opfatter vi, at vi som kirke er sendt ind i den verden og 
den by, som vi er den del af. Vi bestræber os på at være 
et klart budskab om Guds kærlighed for alle, som har 
lyst til at høre om det. 

Et af de områder, hvor vi er mest synlige (eller rettere 
hørbare), er vores tre gospelkor, som ganske ofte får lov 
til at synge ved forskellige anledninger i vores by. Det er 
inden hemmelighed, at Odense Metodistkirke efterhån-
den er kendt i byen som kirken med den gode musik. 

Gospelmusikken er et af vores allerbedste tilbud til 
byen. Vi får lov at synge mange steder.  Når vi har kon-
certer, er kirken fyldt. Der er venteliste til korene, og vi 
har virkelig meget at byde på på den front. Så det er 
glædeligt at få lov at være kirke for byen på den måde. 
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Kirke for alle - generationer
I årets løb har kirken dannet rammen om glædelige be-
givenheder som barnedåb, konfirmation og en kirkelig 
velsignelse, men kirken har også lagt rum til bevægen-
de afsked og begravelse - for kirken spænder vidt, og er 
en aktiv del af livets gang! Det er en styrke, at kirken er 
for og med alle generationer.

Kirkens rummelighed opleves i børnenes plads under 
gudstjenesten og sideløbende børnekirke, der sætte en 
ære i at give børnene en god oplevelse af at være kirke 
sammen! 

For de større giver konfirmandundervisningen an-
ledning til mange samtaler og finurlig undren, og er 
samtidig tiden, hvor de unge introduceres for de lejre 
og weekender der tilbydes på landsplan - flere og flere 
tager del fra Odense, og det kan vi glæde os over.

Fællesskaber, der går på tværs af generationerne, er 
eksempelvis kurset “Vejen”, som fortsat er manges ind-
gang til menigheden. Disse aftner begyndes samtaler 
om tro og tvivl, der lukker op for nye destinationer. Flere 
finder ligeledes det lille og nære fællesskab i Smågrup-
per dyrebart, hvad enten det er i kirken eller privat, man 
mødes. Smågrupper er det oplagte sted at dele liv og 
udforske Bibelens ord og bønnens betydning.

Omsorg for hinanden
Kirken ønsker at være kirke for alle, alle generationer, 
gennem livet. Omsorgsgruppen spiller en stor rolle, om 
end det oftest er i kulissen - med samtaler om sønda-
gen, besøg i hjemmet, hjælp til et uoverstigeligt projekt 
eller flytning.

Mad & Fællesskab
Mad & fællesskab har givet anledning til at invitere 
indenfor til fællesspisning, samtaler og foredrag - tilslut-
ningen er ikke så stabil, men besøget af en kendis, der 
delte sit barske levede liv, fyldte kirken så al service 
kom i brug! Og Kirkehøjskolen kan fortsat noget, hvor 
20-25 mennesker, primært af den ældre generation, en 
gang om måneden mødes for at synge salmer, drikke 
kaffe, spise hjemmebagte boller og lytte til interessante 
foredrag!

Kirken i verden 
Vi er ikke kun Metodistkirken her i Odense, men er også 
en del af en stor global kirke - The United Methodist 
Church - med rundt regnet 13 millioner medlemmer 
fordelt over næsten hele verden. Rent formelt betyder 
det, at Metodistkirken i Odense har de samme regler og 

vedtægter, som Metodistkirken i Mulungwishi i Congo. 
Vi har ingen problemer med at have den samme teolo-
gi, eller med at arbejde sammen i vores bestræbelser på 
at være en stor kirke, som samlet set er et klart budskab 
om Guds kærlighed. 

Metodistkirkens regler findes i vores Kirkeordning:  
The Book of Discipline of The United Methodist Church 
2016. Denne bog rummer vores teologiske arv, samt 
reglerne for, hvordan vi indretter os som kirke. Hvert 
fjerde år afholder The United Methodist en General-
konference, som er kirkens øverste myndighed. Hertil 
vælges delegater fra hele verden. De lande, hvor kirken 
er størst har på bedste demokratisk vis flest delegater. 
Næste Ordinære Generalkonference finder sted i foråret 
2020.

At være en verdensvid kirke er gennem de senere 
år blevet en voksende udfordring. Der er en kæmpe 
forskel på de samfund, som kirken virker i. Dette kom-
mer i særligt til udtryk i vores måde at rumme LGBQT-
personer, og hermed i synet på, om vi som kirke kan 
udføre vielser af homoseksuelle par. Kirkens officielle 
standpunkt har været, at man ikke vier to personer af 
samme køn. Siden midten af 70érne har det været en 
stor diskussion i den globale kirke. 

I den sekulære del af verden (Vesteuropa og dele af 
USA) gøres ægteskaber mellem homoseksuelle lovlige, 
og mange af kirkerne i vore dele af verden åbner op for 
dette. Set fra f.eks. Afrika eller Sibirien er dette meget 
mærkeligt, og for dem i direkte modstrid med Bibelen.  
I vores verdensdel er det f.eks. forbudt at være homo-
seksuel i Rusland. 
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I den globale kirke er denne diskussion nu så stor, og 
ikke altid pæn, at man har set sig nødsaget til at dis-
kutere dette ordentligt igennem. Der har været nedsat 
en kommision (Commision on a Way Forward), som på 
biskoppernes opfordring har udarbejdet en rapport om 
mulige løsninger for kirken. 

Ekstraordinær Generalkonference 
Derfor samles The United Methodist Church i Louisville, 
Kentucky i slutningen af Februar til en ekstraordinær 
Generalkonference med det ene formål at finde en vej 
gennem disse uenigheder. Det er umuligt at forudsige, 
hvad Generalkonferencen ender med. Der er skitseret 
tre planer, som er forslagene fra kommisionen. 

One Church Plan. Her bevares United Methodist 
Church som en verdensvid kirke, men man anerken-
der, at de kulterelle kontekster er så forskellige, at man 
stiller kirkerne fri til selv at bestemme, om man kan vie 
homoseksuelle. En vigtigt del af denne plan er, at ingen 
præster tvinges til at handle i modstrid med sin sam-
vittighed i dette spørgsmål. Kirkens enhed bevares, og 
man skal finde ude af at leve med, at forskellige præster 
og menigheder kan have forskelligt syn på dette. 

Connectional Conference Plan. Her holder man fast i 
fælles arv og teologi. Istedet for at kirken er organise-
ret i underafdelinger baseret på geografi, organiserer 
man nu kirken på baggrund af forskellige holdninger 
til forståelsen af den menneskelige seksualitet. Dette 
vil være en helt ny struktur, og det vil være enormt 
krævende at implementere. 

The Traditionalist Plan. Her holder man fast i kirkens 
organisering. Man understreger, at metodistpræster 
ikke kan medvirke til vielser af homoseksuelle. Man 
vedtager procedurer, som tvinger biskopperne til at 

håndhæve reglerne. Præster som vier homoseksuelle, 
og biskopper som ikke håndhæver kirkens lov, smides 
ud. 

Der er ikke den store grund til, at vi her diskuterer 
planerne. Der vil komme alle mulige tillæg og forslag på 
generalkonferencen, så alt kan i princippet se ganske 
anderledes ud efter februar. Eller intet er forandret, fordi 
man ikke kunne blive enige om noget som helst. Vi ved 
det ikke, men vi synes, det er væsenligt, at kirken her i 
Odense er orienteret om, hvad der sker. 

I Danmark arbejder biskoppen og distriktsfortanderne 
med alle tre scenarier, og man er i kabinettet ganske 
rolige, for uanset udfaldet, har vi stadig gode metodist-
kirker i Danmark. 

Den gode forbindelse
Primært gennem Jette og Anders Flinck har vi stadig 
god kontakt med folkene i Congo. Der er lavet vand-
forsyninger og el gennem årene. I de sidste par år 
har Jette og Anders gjort meget for at oplære lokale 
kræfter, så de selv kan bære ansvaret for den løbende 
vedligeholdelse.
Helt konkret betyder rent drikkevand, at langt flere 
børn overlever og bliver gamle nok til at komme i skole. 
Dette betyder, at de senere års indsamlinger i kirken og 
koncertindtægter fra korene er gået til vedligehold og 
skolgang. 
Den gode forbindelse er væsenligt at holde i gang, og 
derfor fortsætter vi ufortrødent med indsamlinger. Der 
barsles med at lave en ny rejse til Congo, og hvem ved 
hvad der kan ske. 

Money makes the world go around
Når man læser denne beretning, bliver det tydeligt, at 
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Menighedsrådets 
forslag til 

fokusområder i 2019:
I 2018 er arbejdet frem mod 

 Vision 2020 menighedsrådets fokus. 
Herunder i særlig grad:

Forår 2019: Brugerundersøgelse

Efterår 2019: Visionsproces

Alders-statistik for 
medlemmer 1/1 2019

Alder Døbte Bekendende 
og associerede

0-9år 36 0
10-19 år 26 0
20-29 år 9 7
30-39 år 9 14
40-49 år 9 31
50-59 år 5 33
60-69 år 4 14
70-79 år 0 11
80-89 år 1 8
90- år 1 1
I alt 100 119

der sker meget i vores kirke. Vi bevæger os til stadighed 
mod Vision 2020. Der er gang i mange ting, og drøm-
mene 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 det med at være et troende menne-
ske også 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 kassereren er meget bevidste om, 
at de indsamlede midler bruges fornuftigt og rigtigt. Vi 
kan have tillid til, at dette 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 væsen-
tligt, står ved magt. Vi opfordrer alle til at lave faste 
månedlige overførsler til kirken, eller tegne en forplig-
telses-erklæring. I begge tilfælde kan der opnås skatte-
fradrag for de penge, som gives til kirken. 
Tak for alle bidrag, som er modtaget i 2018. 

Ny fremtid og nye drømme 
Vision 2020 har en udløbsdato, det ligger i navnet. Men 
det er faktisk også sådan, at vi efterhånden kan sætte 
krydser på dele af den, som er godt på vej til at være 
opfyldte.

Dette betyder, at vi skal have gang i en ny visionsproces, 

og det er noget af det spændende arbejde, der ligger 
forude i efteråret af 2019. Her skal vi alle være med til at 
drømme og lytte efter, hvad vi tror, at Gud vil bruge os 
til i Odense. Hele tankegangen er jo ikke, at vi som kirke 
er til for vores egen skyld, men at vi er sendt som en 
gave til vores sted. 

Inden vi kaster os ud i en ny visionsproces, ønsker vi at 
tage temperaturen på livet i kirken og i alle aktiviterne. 
Dette gør vi ved at iværksætte en ny brugerundersø-
gelse, således at vi har et retvisende billede af, hvor vi er 
henne som kirke. Det vil give os et godt fundament for 
det videre arbejde med Vision 2020. Det vil være en stor 
hjælp til os alle, hvis så mange som overhovedet muligt 
deltager i brugerundersøgelsen. 

Vi er spændte på, hvilke ideer og drømme, som venter 
på os ude i fremtiden. 

Tak
Tak for at du har læst med så langt. Tak for at du er en 
del af vores kirke og for den indsats, som du gør. Her 
skal alle de frivillige nævnes - kirke er noget vi er, sam-
men, og enhvers indsats og medvirken har betydning! 
Der skal lyde en stor tak - TAK!

På vegne af menighedsrådet 
Maria Bræstrup Aaskov  & Thomas Risager
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Metodistkirkens Børn og Unge i Odense 
Ligesom når vi kigger på børn og tænker, sikke tiden 
flyver, - kan vi på samme måde under os over, at der er 
gået endnu et år i kirken. Som dagene går ifølge kal-
enderen, ligger der en del begivenheder fast, vi ikke 
ville undvære at fejre. Eksempelvis i børnehøjde eller i 
øjenhøjde med de unge konfirmander. Børnene og de 
unge bringer liv og beriger kirkens fællesskab.

Børnekirken
“Når jeg bliver stor, tror jeg, at jeg vil være Gud”

“Jesus, han bor da i kirken, inde bag døren, der er i 
børnekirken (red. Risagers lejlighed)”

Børnene har en herlig fantasi og umiddelbarhed. Så 
ved begyndelsen af en børnekirke, er der oftest en plan, 
men det er ikke altid samtalen ender, hvor det måske 
var tænkt. Det er finurligt og understreger, at børnene 
også gerne vil dele erfaringer og tanker om tro og tvivl - 
selv om deres ord er helt andre.

Beretning for MBUO - Metodistkirkens 
Børne- og Ungdomsforening i Odense

Det frivillige team omkring børnekirken er trofast, om 
end vi kunne have glæde af at være flere hænder, ører 
og hjerter - for tiden blandt børnene er så vigtig og 
dyrebar. 

Vi ser tilbage på gode oplevelser, og drømmer og gør os 
tanker om 2019.

Landsarrangementer
Kirkens konfirmander deltog på en weekendsamling 
med Metodistkirkens øvrige konfirmander på Lægården 
i Holstebro, hvor også tidligere års konfirmander deltog 
på et TUF spor. Det er fin anledning til at finde nye 
venner i øst og vest og giver oplevelsen af at være en 
del af noget større. Til stor glæde deltager flere unge 
fra Odense, ligeledes i de lejre, som arrangeres af MU 
(Metodistkirkens Unge) på landsplan - påskestævne, 
sommerlejr og nytårslejr.  

Det er stort, at de unge oplever dette værdifulde fæl-
lesskab og prioriterer at tage afsted på disse samlinger.
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Metodistkirkens Spejdere
MS Odense fortsatte efterårets gode spejderarbejde i 
foråret. Her lavede spejderne en række sjove opgaver i 
arbejdet med at opnå uniformsmærker. Deriblandt var 
opgaver som at lave et sikkerhedstjek i sit hjem og at sy 
sin egen bålkappe. 

Til spejdermøderne deltog en lille, fast kerne af spej-
dere, men som det også var tilfældet i efteråret, var der 
stadig en mangel på ledere. Det resulterede i, at flere 
spejdermøder blev aflyst, og at den planlagte shel-
terovernatning desværre ikke blev til noget. Shelter-
turen blev dog erstattet af en skøn lørdag i det grønne 
med sjove lege og lækker mad over bål. 

Manglen på ledere og frafald i spejdere resulterede des-
værre i sidste ende i, at spejderarbejdet ikke fortsatte 
efter sommerferien.

En kirke for alle generationer
Det er en del af den nuværende vision, at kirken skal 
give mening også for børn og unge. Det er motiva-
tionen for de tilbud og aktiviteter, der sættes i søen. Det 
er ikke dem alle, som viser sig at at være “søstærke”, men 
det skal ikke holde os tilbage. 

Vi ønsker at sætte nye ting i søen, og det vil også forsat 
være et væsentligt indsatspunkt. Defor ønsker vi også at 
være i dialog med familier med børn og unge – fortæl, 
hvor I selv kan se jer, så vi i højere grad bliver kirke for 
og med jer! Tag det som en opfordring!

Nye tider for MBUF
MBUO og MS er lokale foreninger, der organiseres 
i landsforbundet MBUF, Metodistkirkens børne- og 
ungdomsforbund. På forårets Landsmøde, hvor man 
også afviklede MBUF delegeretmøde, var Odense 
repræsenteret. Og her vedtog man en ny struktur og 
model, som også vedrører de lokale foreninger. 

Håndtering af medlemmer og kontingentopkrævning 
bliver fra begyndelsen af 2019 en opgave for de lokale, 
og MBUF bliver i højerede grad en samlende paraply 
med en Styrelse, der kan opmuntre og vejlede. Men 
MBUF kan grundet nye regler, ikke længere søge om 
tipsmidler, og står derfor i en ny økonomisk virkelighed.

På vegne af MBUO
Maria Bræstrup Aaskov
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Gospelkorene i Odense Metodistkirke har i det for-
gangne år sat deres musikalske aftryk på Odenses 
kulturliv og ikke mindst på ”hjemmebane” i kirken. 

Det store gospelkor Nardus tændte julelys og spred-
te julestemning i Odense centrum, mens søsterkoret 
Emmaus var en juleoverraskelse i Arkaden. Sangere fra 
begge kor deltog i en eventyrlig dansefortælling i  
Koncerthuset i forbindelse med H.C. Andersen-festival-
en, og det var skønt at se, hvordan fællesskabet blev 
styrket på tværs af korene.  Det yngste gospelkor, Young 
Souls, fik i efteråret ny dirigent, og er stadig kirkens 
sejeste kor med skønne unge mennesker. 

Skift bag klaveret
Efteråret bød også på et skift bag klaveret, idet kirkens 
faste pianist gennem 15 år valgte at søge nye udfor-
dringer, og skiftede tangenterne ud med fodpedaler 
og orgelpiber. Kirken har været privilegeret med en 
yderst kompetent og trofast pianist i en årrække, og 
heldigvis er der fundet en dygtig afløser i Anders Gus-
tavsen-Sprotte. Gospelkoret Emmaus har ligeledes fået 
ny pianist i form af Adam Møller Bjerrum, som er faldet 
rigtig godt ind i gospelfamilien.

Investering og oprydning
Korene har investeret i nyt elektronisk udstyr til sup-
plement for begge pianister, og det bliver spændende 
at se, hvor meget taget løfter sig til næste koncert. 
Kirken har desuden investeret i et nyt klaver, til stor 
begejstring for korenes pianister. Korenes fælles rum i 
kælderen har også fået en kærlig og effektiv overhaling, 
idet det efterhånden var yderst vanskeligt at finde plads 
til koncertpodierne. Sangere fra korene gik sammen om 
projektet, og fik kasseret og omplaceret diverse gen-
stande.

Støttekoncert
Året blev afsluttet på bedste maner, med en udsolgt 
fælleskoncert til fordel for TUBA (Terapi og rådgivning 
for Unge, som er Børn af Alkoholmisbrugere). Det er 
dej ligt, at korene står sammen om at støtte lokale so-
ciale projekter!

Et nyt og spændende musikår venter, og forhåbentlig 
bringer det endnu flere fælles musikalske oplevelser!

På vegne af Metodistkirkernes Musikarbejde i Odense
Julie Kaae

Beretning for MM
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Beretning for juniorgospelkoret  
Young Souls
Young Souls, vores juniorgospelkor for 10-18årige, 
gennemgik en lidt turbulent tid i 2018. 

Nye tider
Rikke Vejs-Petersen, korleder siden korets begyndelse, 
ventede sig og overlod derfor roret til først Signe Barsøe 
Sørensen og siden Tabita Knudsen Olesen.

Efter sommerferien forsvandt det meste af  storegrup-
pen’ til udlandet, efterskoler og krævende sportsgrene. 
Tilbage var 10 meget stabile sangere, som ikke lod sig 
slå ud af omvæltningerne og ufortrødent mødte op 
i kirken hver torsdag eftermiddag, og som gjorde os 
meget stolte bl.a. ved fællesgudstjenesten i Skt. Hans 
Kirke og ved gospelkorenes fælles nytårskoncert. 

Sidst på året måtte vi også tage afsked med vores faste 
pianist, Preben Holmberg, og Sophie Syversen fyldte 18 
og synger nu i Nardus. Sophie er den første, vi sender 
over den ‘bro’, og vi håber, hun finder sig godt til rette i 
sit nye fællesskab. 

Vi starter således forårssæsonen 2019 med ny pianist, 
Anders Sprotte, og ny fast korleder, Sofie Frandsen Eller. 
Allererede nu tegner det til, at blive et meget positivt 
samarbejde mellem de to og koret. 

Tanker om fremtiden
Sammen har vi planlagt en sæson, der bl.a. byder på 
deltagelse i Young Copenhagen Gospel Festival, en 
blende-workshop samt medvirken ved en gudstje-
neste og korenes fælles sommerkoncert d. 5. juni. Jeg 
glæder mig således over, at rammerne nu synes at 
stabilisere sig, og at omvæltningerne tilsyneladende 
ikke har svækket de unge menneskers gospelfællesskab 
og sangglæde. Vi håber nu, at vi over de kommende 
par sæsoner vokser lidt i antal. Særligt savner vi et par 
drenge mere i tenor-gruppen :)

Det er et stort privilegie, at være med på korets ud-
viklingsrejse. Længe leve Young Souls - I er så seje :)

Sine Åkerman
tovholder i Young Souls
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Beretning for Gospelkoret Emmaus
Gospel i Tyskland
Gospelkoret Emmaus har haft et spændende år med 
mange nye musikalske udfordringer og oplevelser. 
Foråret bød på et skønt og hjertevarmt gensyn med 
vores venskabskor, The Living Gospel Choir, i Göttingen, 
Tyskland. Vi havde en dejlig weekend med vores tyske 
venner, hvor vi sang og hyggede os sammen. Vi glæder 
os til at få besøg fra Tyskland om et års tid. 

Påskemesse
Efter mange ugers hårdt arbejde med indstudering af 
sange, koreografi og scenografi genopstod Påskemes-
sen 2. påskedag med en udsolgt forestilling. Påskemes-
sen formår at gøre påskens fortælling levende med ord, 
billeder og smukke gospelsange, og den er klart et af 
årets højdepunkter! Vi glæder os allerede til næste års 
forestilling! 

HC Andersen Festival
Året har også budt på nye og anderledes musikalske 
opgaver, som har skabt stor genklang i Odense, hvor 
Emmaus har udfoldet sig til forskellige kulturarrange-
menter i bybilledet. Emmaus og nogle skønne Nar-

dus-sangere deltog i Pivots eventyrlige danseforestill-
ing ”De 5 Papirklip” i forbindelse med H.C. Andersen 
Festivalen, hvor vi sluttede forestillingen af med et brag 
af et finalenummer. ”This is me!” blev sunget med stor 
energi, engagement og udstrakte arme, og vi fik løftet 
taget i Koncerthuset. Det var en spændende og lærerig 
oplevelse at være en del af en større opsætning, og det 
har været så dejligt at opleve, hvordan Emmaus-fælles-
skabet er blevet endnu stærkere.

Magi i gågaden
I efterårsferien trak Emmaus i sorte kapper og deltog i 
Magiske Dage (tidligere kendt som Harry Potter-festiva-
len). Vi blev forvandlet til magiske (og lidt uhyggelige) 
hekse og troldmænd og gik igennem Odenses gader og 
sang for mugglere (personer uden magiske evner) og 
tryllede børn væk i den sorte gryde! Det var meget (u)
hyggeligt at være med til at sprede magien, og vi nød 
at få lov til at blive en del af det magiske univers for en 
stund. 

Ved juletid var Emmaus en overraskelse i Arkaden Food 
Market, hvor vi med en juleinspireret flashmob fik skabt 
julestemning og hygge blandt de spisende gæster.
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Ny pianist
Efteråret bød også på et musikalsk skift på tangenterne, 
da vores dygtige og meget værdsatte pianist, Preben, 
takkede af efter en årrække bag klaveret for Emmaus. 
Heldigvis er vi blevet beriget med endnu en dygtig og 
kompetent pianist, og det er skønt at opleve, hvordan 
koret og Adam udvikler sig sammen. Vi er utrolig glade 
for, at der stadig er talentfulde og legende fingre på 
tangenterne til at akkompagnere Emmaus.

Emmaus har i 2018 vist, at koret ikke er bange for at 
prøve nye tiltag og kaste sig ud i nye udfordringer 
med ”ja-hatten” spændt. Emmaus har i løbet af året sat 
sit præg på kulturlivet i Odense, og vi glæder os til at 
skabe mere Emmaus-magi i det nye år, hvad enten det 
er på scenen, forklædt som troldmand eller til øvelserne 
torsdag aften. 

På vegne af Emmaus
Julie Kaae 
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Beretning for Gospelkoret Nardus

2018 var et år med stor tilstrømning til vores skønne 
kor. Til sæsonstarten i januar 2018 stod arbejdsudvalget 
(NAU) klar og bød omkring 50 nye sangere velkommen 
i vores gospelfamilie – indeni tror jeg, at vi alle dansede 
en lille dans af glæde over den store tilstrømning. 

Arbejde med PR
I løbet af det seneste år har NAU arbejdet målrettet med 
at forbedre vores PR-indsats. Især omkring sæson-op-
start og koncerter. Det har bl.a. betydet, at vi har sunget 
for fulde huse i efteråret, og at flere nye sangere finder 
vej til os. Det er så dejligt, at vi tydeligt kan mærke, at 
arbejdet bærer frugt, og at så mange nye bliver glade 
for at være en del af vores korfællesskab. (Det er især 
Rikke R., der fortjener et kæmpe skulderklap, med den 
kæmpe indsats hun har ydet!) 

Forårssæsonen
Forårssæsonen bød også på nye sange, der skulle læres, 
og selvfølgelig ”gamle” kendinge, som nye sangere 
skulle have ind under huden inden sæsonens første 
gospelgudstjeneste i marts. Samtidig bød foråret også 
på Mettes workshops, Stemmeflirt og Solist 1, hvo-
refter en stor flok nye og seje solister sprang ud. Vores 
mandags-øvere er en god start på ugen, og de er ofte 
stemningsfyldte, hyggelige og selvfølgelig produktive. 

Ikke at forglemme de kram, der følger med sådan en 
øver. Der er rigeligt til resten af ugen – kom gerne forbi 
og mærk efter selv!

Stafet for livet
Mange fra koret støttede også op om Stafet For Livet d. 
19.-20. maj i samarbejde med vores søsterkor, Emmaus. 
Det var en fantastisk weekend, hvor korene var sammen 
socialt om andet end at synge, og oveni støttede vi et 
godt formål. 

Sommeren
Sæsonen sluttede i juni med 2 koncerter; én i ’Den 
Fynske Landsby’, hvor vi var booket til et lukket arrange-
ment, og den årlige sommerkoncert i Metodistkirken 
sammen med Emmaus og Young Souls.

Pianister
Efter en lang sommerferie, med et enkelt is-spisning-
smøde ved Skovsøen, mødtes vi endelig igen i slut-
ningen af august. Endnu engang bød vi velkommen 
til mange nye sangere, og vi bød også velkommen til 
pianist Adam Møller Bjerrum, der skulle vikariere for 
Torben, som blev far for 3. gang lige inden sæsonstart. 
Adam er Emmaus’ nye pianist, og vi er meget taknem-
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melige for, at han kunne træde til, indtil Torben kom 
tilbage.

Efterårssæsonen
Koncertmæssigt var efterårssæsonen stille, men vi 
havde en dejlig oplevelse på Amfiscenen ved Brandts 
i november, ligesom vi havde en stemningsfyldt 1. ad-
vent med ”Syng julen i gang” her i kirken.

Nardus-ånden
Udover indsatsen med PR, arbejder vi også med 
”Nardus-ånden”. Vi vil gerne blive ved med at være et 
velsyng ende kor i trivsel og et fællesskab, hvor rumme-
lighed, glæde og næstekærlighed er essensen.
Sammen er vi Nardus – og vi gør hinanden bedre! 

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, 
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. 
Og tak fordi du stoppede op og passede på dig selv, og 
fortsat gør det!

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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Statistik 2018
  

  2018 2017 

            (udfyldt sidste år)

Bekendende medlemmer    
Bekendende medlemmer den 1. januar 112 111 

Optaget ved bekendelse 4 8 

Tilflyttede 0 0 

Fraflyttede 0 0 

Udmeldte 0 5 

Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 0 

Døde  1 2 

Bekendende medlemmer den 31. december 115 112  

   

Personer i døbt medlemskab    
Personer i døbt medlemskab den 1. januar 98 99 

Døbte 3 7 

Optagne eller tilflyttede 0 2 

Fraflyttede, slettede og udtrådte 1 91)  

Overført til bekendende 0 1 

Døbte medlemmer under 18 år 61 58 

Døbte medlemmer over 18 år 39 40  

Personer i døbt medlemskab 31. december 100 98   
 

Samlet antal døbte og bekendende   

medlemmer den 31. december  215 210  

    

Øvrige medlemmer    
Tilknyttede medlemmer  0 0 

Associerede medlemmer  4 4 

Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december 4 4  

Samlet medlemsskare  219 214 

1)Heraf 4 ukendte medlemmer slettet efter gennemgang af adressekartoteket
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  2018 2017 

             (udfyldt sidste år)

Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger    
Vielser (medregnes ikke i pkt. 50) 1 4 

Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 1 5 

Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) 1 6 

Deltagere i smågrupper (Vejen, Markusgruppen og lign.) 55 50 

Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)   

Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper   

den 31. december 55 60   
   

Børne- og ungdomsarbejdet    
MB - Metodistkirkens Børnearbejde (del af MBUO) 21 36 

MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund (del af MBUO) 4 6 

MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken 11 9 

MM - Metodistkirkens Musikarbejde 8 8 

Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den    

31. december 64 59 

   

Kontaktkreds    
(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt)   

Kontaktkreds den 31. december 475 450 

    

Lægprædikanter 
Lægprædikanter den 31. december 1 2 

   

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 720 655   
     

Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse  64 82 
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Årsregnskab 2018 - Budget 2019
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Ledelsespåtegning

Menighedsrådet aflægger hermed årsrapport for 2018 for Metodistkirken Odense. Den samlede 
ledelse erklærer:

· At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

· At det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten.

· At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til pastoratkonferencens godkendelse.

Odense, den 20.02.2019

Menighedsrådet:

Sine Åkerman Shanti Digebjerg

Thomas Risager Charlotte Levin

Harriet Becker Lene Bræstrup

Maria Bræstrup Aaskov Julian-Felix Levin

Line Hejli Lomholt Søren Jantzen

Erklæring menighedsvalgt revisor

Som pastoratkonferencens valgte revisor har jeg gennemgået regnskabet for 2018, herunder 
bilagsmaterialet m.v., med henblik på at vurdere, om der er disponeret hensigtsmæssigt og i 
overensstemmelse med vedtægter m.v.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Odense, den              /             2019
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Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Metodistkirken Odense

Vi har opstillet årsregnskabet for Metodistkirken Odense for regnskabsåret 01.01.2018 –
31.12.2018 på grundlag af kirkens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle 
oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere 
årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante
bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder 
principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til 
opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, 
er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har 
givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller 
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabsloven.

Faaborg, den              /             2019

Revision Faaborg
Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 06 02 42

_______________________________
Karen Marie Pedersen
Registreret revisor
medlem af FSR, danske revisorer
mne4477
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Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A og i DKK. Den anvendte 
regnskabspraksis er valgt under hensyntagen til virksomhedens art og omfang.

Resultatopgørelsen er opdelt i aktiviteter.

Årsrapporten er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift, og er aflagt efter følgende 
vurderings- og afskrivningsprincipper.

Ændring i anvendt regnskabspraksis
Ejendomsværdi er indsat i regnskabet med kr. 800.000 primo. Dette er værdien fra tidligere 
regnskab 2015. Dette påvirker aktiver som forøges primo med kr. 800.000. Egenkapital
forøges ligeledes med kr. 800.000 primo i året.
Det er uafklaret om denne værdi er udtryk for anskaffelsessummen for ejendommen, men 
den medtages i regnskabet som indgangsværdi. 
Ejendommen medtages til dagsværdi ultimo regnskabsåret.

Budgettal er i 1.000 kr.

Resultatopgørelsen

Indtægter
Menighedsbidrag, kollekt, gaver, indsamlinger, tipsmidler, momskompensation, lejeindtægter 
og renteindtægter indregnes. Gaver til aktiviteter fordeles på aktiviteter.
Indtægter er periodiseret i relevant omfang.

Omkostninger
Lønninger, honorarer, musik, personaleomkostninger, PR omkostninger, lokaleomkostninger, 
kontor-omkostninger, menighedsomkostninger, kontingent til hovedkassen, gaver til mission, 
afregninger til kollekter og diverse. Lønomkostninger fordeles på aktiviteter.
Omkostninger er periodiseret i relevant omfang.

Afskrivninger
Mindre anskaffelser under kr. 35.000 afskrives i anskaffelsesåret.

fortsættes
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Anvendt regnskabspraksis

fortsat

Balancen

Aktiver

Materielle anlægsaktiver, domicilejendom
Ejendom måles til en skønnet dagsværdi ved anvendelse af en afkastbaseret cash flow 
model (colliers markedspuls) hvor de fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres.
Ejendommen har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde en begrænset 
levetid. 
Den værdiforringelse, der finder sted afspejles i den løbende måling til dagsværdi. 
Værdireguleringer indregnes under egenkapital under posten værdiregulering af 
domicilejendom.

Tilgodehavender
Tilgodehavender er værdisat i balancen til pålydende værdi.
Likvide beholdninger består af indestående på konti i pengeinstitut.

Passiver
Egenkapital primo er tillagt årets resultat = egenkapital ultimo.
Gæld er medtaget med kontant restgæld

Henlæggelser
Der er henlagt kr. 330.000 til ombygning af kirke og nyt inventar. 
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Note Resultatopgørelse Budget Budget
2018 2017 2018 2019

Indtægter
Menighedsbidrag §12.................................. 302.178 279.679 280 320
Menighedsbidrag §8
(heraf LM 2017 kr. 49.625) ......................... 388.752 430.867 420 475
Øvrige menighedsbidrag og indsamling
(heraf LM 2017 kr. 3.625) ........................... 35.893 57.815 50 40
Willeruplund, gave til julehjælp 2017 og 2018 20.000 0 10 10
Gaver ........................................................... 0 142.000 170 0
Gave børnearbejde forudbetalt i 2016........ 0 50.000 0 0
Willeruplund, gave børnearbejde................ 214.308 171.080 175 214
Willeruplund, gave til Emmaus ................... 8.000 0 0 0
Willeruplund, gaver musik........................... 157.699 0 0 120
Willeruplund, gaver GLS ............................. 12.000 0 0 12
Kulturministeriet........................................... 18.000 15.500 16 16

1 Andre indtægter........................................... 22.999 7.815 10 11
Momskompensation.................................... 26.000 18.250 20 20

2 Lejeindtægter............................................... 305.457 297.518 304 305

Brutto indtægter ........................................ 1.511.286 1.470.524 1.455 1.543

Fordeling af gaver til aktiviteter ................... -395.806 -313.080 -345 -334
                                                   
Indtægter i alt............................................. 1.115.480 1.157.444 1.110 1.209

Omkostninger
Afregning gave børnekirke/between........... 0 0 0 10
Afregning gaver og kollekter
(LM 2017 kr. 53.250)................................... 52.617 118.831 40 50
Afregning gave til Emmaus......................... 8.000 0 0 0
Kontingent hovedkassen............................. 39.600 40.800 42 40
Gave til socialt arbejde................................ 20.000 11.431 20 20

2 Lokaleomkostninger.................................... 367.925 245.504 257 271
3 Gudstjeneste og engagementer ................. 339.234 382.350 420 466
4 Mad og fællesskab ...................................... 2.653 4.758 11 11
5 Kirkehøjskole og besøgstjeneste................ 6.891 3.087 8 5
6 Smågrupper................................................. 50.160 47.003 51 54
7 Børnearbejde............................................... -8.723 275 -1 0
8 Børnegospelkor ........................................... -6.991 -90 -6 -9
9 PR og kommunikation................................. 127.268 124.158 125 130
10 Inventar m.v................................................. 15.351 64.928 30 30
11 Personaleomkostninger .............................. 25.881 38.867 43 62
12 Administration.............................................. 66.186 69.262 76 65
13 Grøn kirke og kunstcafe.............................. 3.755 94 10 4

Omkostninger i alt..................................... 1.109.807 1.151.258 1.126 1.209

Finansielle poster
Renteudgifter ............................................... -3.408 0 0 0

Årets resultat ............................................. 2.265 6.186 -16 0
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Note Balance, aktiver 2018 2017

Anlægsaktiver

14 Materielle anlægsaktiver
Ejendom, dagsværdi.................................................... 4.500.000 800.000

Anlægsaktiver i alt ..................................................... 4.500.000 800.000

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
15 Andre tilgodehavender................................................. 159.787 322.720

Tilgodehavender i alt ................................................. 159.787 322.720

16 Likvide beholdninger................................................. 1.035.208 1.090.009

Omsætningsaktiver i alt ............................................ 1.194.995 1.412.729

Aktiver i alt ................................................................. 5.694.995 2.212.729
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Note Balance, passiver 2018 2017

17 Egenkapital

Egenkapital .................................................................. 1.420.655 618.390
Værdiregulering af domicilejendom.............................. 3.700.000 800.000

Egenkapital i alt ......................................................... 5.120.655 1.418.390

Hensatte forpligtelser

Hensat til inventar ........................................................ 0 160.000
Hensat til ombygning ................................................... 330.000 330.000

Hensatte forpligtelser i alt ......................................... 330.000 490.000

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser
Afsat til ferie funktionærer............................................ 83.930 102.152

18 Anden gæld ................................................................. 160.410 197.801
Periodeafgrænsningsposter ......................................... 0 4.386

Gældsforpligtelser i alt.............................................. 244.340 304.339

Passiver i alt............................................................... 5.694.995 2.212.729

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelse
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Noter Budget Budget
2018 2017 2018 2019

1 Andre indtægter

Salg af fotokopier..................................... 1.200 1.200 0 1
Tilskud kontorhold fra landskirken............ 10.000 5.000 10 10
Refusion PC Maria fra landskirken........... 11.799 0 0 0
Penge fra mandegruppe .......................... 0 910 0 0
MBUF, visionsdag.................................... 0 405 0 0
Bog og penge fra en i AA......................... 0 300 0 0

Andre indtægter i alt .............................. 22.999 7.815 10 11

2 Resultat ejendom

Huslejeindtægter
Husleje 8B 2. ........................................... 64.617 63.528 64 65
Husleje 8C st. .......................................... 52.200 46.850 50 52
Husleje 8C 1 ............................................ 50.400 50.900 51 50
Husleje 8C 2 ............................................ 45.240 45.240 46 45
Husleje 8C 3 ............................................ 51.000 51.000 51 51
Husleje arbejdsgrene............................... 42.000 40.000 42 42

Huslejeindtægter i alt ............................ 305.457 297.518 304 305

Lokaleomkostninger
Ejendomsskat .......................................... 4.324 4.324 5 5
Varme...................................................... 38.197 37.371 35 38
El ............................................................. 13.547 14.980 15 14
Vand, spildevand og renovation............... 55.844 48.846 44 56
Varmeregnskab ....................................... 8.863 8.267 9 9
Rengøring og arbejdsdag ........................ 7.824 6.934 8 8
Løn, vicevært ........................................... 25.921 25.257 27 27
Telefongodtgørelse 60 kr. md. ................. 720 720 1 1
Forsikring................................................. 4.629 4.603 5 5
Vedligeholdelse ejendom......................... 325.284 87.954 100 100
Anskaffelser............................................. 42.772 6.248 8 8
Tidligere hensat, reguleret ....................... -160.000 0 0 0

Lokaleomkostninger i alt....................... 367.925 245.504 257 271

Resultat ejendom i alt............................ -62.468 52.014 47 34
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Noter Budget Budget
2018 2017 2018 2019

3 Gudstjeneste og engagement

Gave musik.............................................. -120.000 -128.380 -120 -120
Gave konfirmander .................................. -7.308 0 0 0
Gave GLS................................................ -12.000 0 0 0
Lønninger:
Løn præst T. Risager ............................... 331.382 320.542 349 353
Løn præst M. Aaskov, gudstjeneste andel 18.944 0 0 25
Løn pianist (incl. ferie fratrådt pianist) ...... 114.885 116.458 115 135
Løn afløsere pianist ................................. 14.192 5.060 5 4
Honorar gospel meditation....................... 2.244 4.442 4 4
Refusion dagpenge.................................. -63.221 0 0 0
Musik ved gospelgudstjenester................ 9.390 6.554 8 9
Lys, nadversaft, dekoration m.v. .............. 7.538 7.953 10 8
Konfirmander og bøger............................ 5.645 10.588 5 8
Diverse .................................................... 0 1.933 2 0
GLS m.v. ................................................. 12.207 11.418 12 12
Landsmøde m.v....................................... 9.231 13.576 14 10
Gaver og blomster ................................... 2.016 1.940 4 3
Kodaafgifter og filmlicens......................... 2.915 2.869 3 3
Mødeudgifter ........................................... 2.006 93 1 2
Kaffe, te m.v. ........................................... 9.168 7.304 8 10

Gudstjeneste og engagement i alt........ 339.234 382.350 420 466

4 Mad og fællesskab

Madindtægter........................................... -7.035 -7.175 -7 -7
Madomkostninger m.v. ............................ 6.688 4.378 6 7
Gaver foredragsholdere ........................... 0 800 1 1
Transport foredragsholdere ..................... 0 1.755 2 2
Honorar foredragsholdere........................ 3.000 5.000 9 8

Mad og fællesskab i alt.......................... 2.653 4.758 11 11

5 Kirkehøjskole og besøgstjeneste

Honorar og gaver..................................... 5.150 1.650 5 2
Indgået på Mobilepay............................... -330 0 0 0
Transport m.v. ......................................... 2.071 1.437 3 3

Kirkehøjskole og besøgstjeneste i alt .. 6.891 3.087 8 5
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Noter Budget Budget
2018 2017 2018 2019

6 Smågrupper

Løn præst Maria Aaskov, smågrupper andel 50.091 47.003 50 53
Materialer m.v.......................................... 69 0 1 1

Smågrupper i alt .................................... 50.160 47.003 51 54

7 Børnearbejde betweens

Gave materialer og fortæring ................... -4.000 0 0 -4
Gave børnemedarbejder.......................... -155.000 -141.000 -160 -160
Løn Præst Maria Aaskov, børnearbejde 
andel........................................................ 150.277 141.027 155 160
Materialer og fortæring............................. 0 248 3 3
Diverse .................................................... 0 0 1 1
Honorar børnegudstjeneste ..................... 0 0 0 0

Børnearbejde betweens i alt ................. -8.723 275 -1 0

8 Børnegospelkor

Indtægter gaver ....................................... -38.000 -21.700 -35 -40
Løn/honorar korleder og musik ved koncert 21.970 14.595 17 18
MBUF ...................................................... -3.150 -5.100 -4 -3
YCGF, forplejning, noder m.v. ................. 2.189 5.115 6 6
Husleje..................................................... 10.000 7.000 10 10

Børnegospelkor i alt .............................. -6.991 -90 -6 -9

9 PR og kommunikation

Løn kommunikationsmedarbejder............ 71.827 70.777 71 73
Printer/kopimaskine ................................. 50.334 49.779 50 51
Annoncer/plakater.................................... 5.107 3.602 4 6

PR og kommunikation i alt .................... 127.268 124.158 125 130
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Noter Budget Budget
2018 2017 2018 2019

10 Inventar m.v.

Køb piano ................................................ 27.552 0 30 0
Vedligeholdelse inventar .......................... 1.794 669 10 10
Mindre anskaffelser, borde, optager m.v.. 16.305 7.346 20 20
Mindre anskaffelse, Ipads........................ 19.198 0 0 0
Trommesæt ............................................. 0 22.350 0 0
Projektor .................................................. 0 56.563 0 0
Gave fra Willeruplund .............................. -37.699 -22.000 -30 0
Refusion Landsledelsen........................... -11.799 0 0 0

Inventar m.v. i alt ................................... 15.351 64.928 30 30

11 Personaleomkostninger

Gager og B-indkomst............................... 917.696 813.107 874 893
Feriepengeforpligtelse, primo .................. -102.152 -98.409 -102 -84
Feriepengeforpligtelse, ultimo.................. 83.930 102.152 105 86
Pensionsbidrag ........................................ 75.969 69.177 75 70
ATP.......................................................... 10.318 10.507 11 11
AER, AES, barsel m.v.............................. 11.148 8.962 10 12
Forsikringer.............................................. 14.846 14.393 15 15
Personaleomkostninger ........................... 15.016 19.538 20 22
Befordring ................................................ 1.384 2.210 3 3
Lønfordeling til aktiviteter ......................... -1.008.584 -908.482 -973 -974
Løn, frikøbte medarbejdere ..................... 201.114 173.163 189 121
Frikøb KOB/MBUF/hovedkirken............... -209.054 -179.389 -196 -126
Lønadministration .................................... 14.250 11.938 12 13
Dagpenge refusion .................................. -63.221 0 0 0
Dagpenge refusion til aktiviteter............... 63.221 0 0 0

Personaleomkostninger i alt ................. 25.881 38.867 43 62
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Noter Budget Budget
2018 2017 2018 2019

12 Administration

Kompensation landsledelsen,
kontoromkostninger ................................. -10.000 0 -10 -10
Kontorartikler ........................................... 1.553 7.883 8 8
Persondataforordning uddannelse og
konsulent ................................................. 0 0 8 0
Webhotel og andre EDB-omkostninger.... 2.627 3.907 4 4
Telefon, internet m.v. ............................... 10.932 11.289 12 11
Medieafgift ............................................... 4.135 3.868 4 5
Porto og gebyrer ...................................... 6.453 7.621 8 7
Regnskab og bogføring............................ 25.000 19.687 20 25
Abonnement og kontingenter................... 3.345 5.801 6 5
Årsfest og menighedsmøde..................... 1.266 3.602 4 4
Forsikringer.............................................. 5.692 5.604 5 6
Anskaffelser, telefoner ............................. 15.183 0 7 0

Administration i alt ................................ 66.186 69.262 76 65

13 Grøn kirke og kunstcafe

Indkøb ..................................................... 971 94 0 1
Transport og honorar ............................... 2.784 0 10 3

Grøn kirke og kunstcafe i alt................. 3.755 94 10 4
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Noter

14 Materielle anlægsaktiver, domicilejendom

Indgangsværdi 01.01.2018 .......................................... 800.000
Tilgang i årets løb ........................................................ 0
Afgang i årets løb......................................................... 0

Indgangsværdi 01.01.2018 i alt ................................. 800.000

Opskrivninger
Opskrivninger i året...................................................... 3.700.000

Opskrivninger i alt ..................................................... 3.700.000

Bogført værdi ultimo ................................................. 4.500.000

15 Andre tilgodehavender 2018 2017

Tilgode varme lejere .................................................... 0 470
Tilgode varme.............................................................. 0 946
Tilskud indgået 2019/2018........................................... 120.000 291.080
Forudbetalt GLS 2019.................................................. 9.950 0
Periodeafgrænsningsposter ......................................... 29.837 29.385
Kaffekonto ................................................................... 0 839

Andre tilgodehavender i alt ....................................... 159.787 322.720

16 Likvide beholdninger

Danske Bank, 3574-1101-5522 ................................... 30.289 108.650
Danske Bank, 3574-9020-108-735 .............................. 553.956 521.523
Danske Bank, 3574-5102-103 ..................................... 47.107 58.451
Danske Bank, 3574-871-336 ....................................... 400.091 401.385
Kassebeholdning ......................................................... 3.765 0

Likvide beholdninger i alt.......................................... 1.035.208 1.090.009

Af den likvide beholdning er henlagt til ombygning og
inventar........................................................................ 230.000 490.000

17 Egenkapital

Egenkapital .................................................................. 1.418.390 612.204
Overført resultat........................................................... 2.265 6.186
Indgangsværdi ejendom .............................................. 0 800.000
Værdiregulering af domicilejendom.............................. 3.700.000 0

Egenkapital i alt ......................................................... 5.120.655 1.418.390
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Noter 2018 2017

18 Anden gæld

Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag..................... 45.314 39.531
Skyldig ATP ................................................................. 2.651 2.840
Skyldig AES m.v. ......................................................... 2.801 1.542
Skyldig ferie timelønnede............................................. 4.699 83
Depositum lejere.......................................................... 56.880 58.380
Diverse kreditorer ........................................................ 33.865 36.275
Forudbetalt bidrag........................................................ 0 59.150
Afsat til årsopgørelse vand .......................................... 14.200 0

Anden gæld i alt ......................................................... 160.410 197.801

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelse

Menighedsrådet har oplyst at der ikke er indgået nogen form for kautions- eller 
garantiforpligtelse.

/tc
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Årsregnskab 2018
MBUO - Børnekirken

Regnskab for MB Alexandragade 8 5000 Odense C

Driftsregnskab for 2018
Året 2018 Året 2017 

Budget 2019 Indtægter :

Regnskabsdeling MS/MB 6.645,56 
10.000 Kontingenter 4.875,00 9.450,00 
5.000 Willeruplund tilskud 5.000,00 

Willeruplund tilskud 1.500,00 
Husleje deling MS/MB 2.180,00 

Renter

15.000,00 Indtægter ialt 4.875,00 24.775,56 

Udgifter :

2.000 Drifts omkostninger 1.099,50 432,80 
9.000 Husleje til Kirken 9.000,00 9.000,00 
5.000 Deltagelse i Lands arrangementer 700,00  - 

 - Rengøring af lokaler 2018 2.000,00 2.000,00 

16.000,00 12.799,50 11.432,80 

-1.000,00 Driftsresultat for 2018 -7.924,50 13.342,76

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver :

Kasse  - 
Bank 5.418,25 

Aktiver ialt 5.418,25 

Passiver

Egenkapital primo 2018 Kontant
Egenkapital primo 2018 Bank 13.342,75 
Resultat 2017 -7.924,50

Passiver ialt 5.418,25 

Odense den     feb. 2019

Anders Flinck
Kasserer

Revisorpåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2018 for MB i Odense

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Odense d.

Revisor Revisor



www.metodistkirken-odense.dk34

Årsregnskab 2018
MS - Spejderne

Regnskab for MS Alexandragade 8 5000 Odense C

Driftsregnskab for 2018
Året 2017 

Budget 2019 Indtægter :

3.000 Kontingenter 1.375,00 3.375,00 
    

5.000 Willeruplund tilskud  - 5.000,00 
MBUF tilskud   
Modtaget fra MB 361,85   
Renter  -   

8.000,00 Indtægter ialt 1.736,85 13.375,00 

Udgifter :

2.000 Drifts omkostninger 705,50 1.507,95 
Regnskabsdeling med MB Odense  - 6.645,55 
Tilskudsdeling med MB Odense  - 5.000,00 
Sommerlejr  - 
Kurser  - 

2.500 Husleje andel til Kirken  - 2.180,00 
1.000 Deltagelse i Lands arrangementer 2.559,15 1.360,00 

 - Rengøring af lokaler 2018  - 
  
    

5.500,00 3.264,65 16.693,50 

2.500,00 Driftsresultat for 2018 -1.527,80 -3.318,50

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver :

Kasse  - 
Bank 9.589,63 

Aktiver ialt 9.589,63 

Passiver

Egenkapital primo 2018 Kontant  - 
Egenkapital primo 2018 Bank 11.479,28 
Resultat 2018 -1.527,80

Passiver ialt 9.951,48 

Odense den     feb. 2019

Anders Flinck
Kasserer

Revisorpåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2018 for MS i Odense

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Odense d.

Revisor Revisor
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Årsregnskab 2018
Willeruplund

REGNSKAB FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 2018

DRIFTSREGNSKAB 2018  <--------------  Året 2018-------> Året 2017 Året 2016

Indtægter:
Husleje 363.325,80 356.437 349.449

Indtægter i alt 363.325,80 356.437 349.449

Udgifter:
Administrat. og revision -12.730,71 -10.005 -12.535
Årbog -4.000,00
Gaver -262.007,00 -348.469 -290.398

Udgifter i alt -278.737,71 -358.474 -302.933

Finansiering:
Renter -2.853,98 28.440 18.446
Tilbagef. skyldige omk. fra 2016 35.000,00
Finansiering i alt 32.146,02 28.440 18.446

Driftsresultat/overskud 2018 116.734,11 26.403 64.962

STATUS Pr. 31.12.2018  <--------------  Året 2018-------> Året 2017 Året 2016

Aktiver:
Likvider kontanter 0,00 0 0
            Danske Bank 1.528.174,73 558.820 382.634
            TotalBanken 0,00 887.621 860.949

1.528.174,73
Tilgodehavende husleje 0,00 0 176.454
Anlægsaktiver ejendom 5.700.000,00 5.700.000 5.700.000
            inventar 200.000,00 200.000 200.000

5.900.000,00

Aktiver i alt 7.428.174,73 7.346.441 7.320.037

Passiver:
Skyldige omkostninger 0,00 35.000 35.000
Lovede beløb til gaver 0,00 0 0
Egenkapital 1.1.2018 7.311.440,62
            overskud 2018 116.734,11
Egenkapital 31.12.2018 7.428.174,73 7.311.441 7.285.037
  
Passiver i alt 7.428.174,73 7.346.441 7.320.037
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Årsregnskab 2018 - MM  
(Nardus og Emmaus)
MM	regnskab

Indtægter
Kontingent
MM 675,00											
Nardus	 120.822,72			
Emmaus 42.340,68					
Koncertindtægter 42.699,06					
Sangjobs 88.500,00					
Sangworkshops 10.150,00					
Emmaus	Tyskland 21.200,00					
Lokaletilskud 22.643,75					
Tilskud	til	løn 3.335,72								
Indtægter	i	alt 352.366,93			

Omkostninger
Egenandel	løn -74063,29
Honorar	pianist	og	korleder -189556,77
Honorar	musikere -18075
Musikudstyr	og	nodefiler -14774,7
Husleje -21000
Conventus	og	hjemmeside -3962
Emmaus	Tyskland -14699,69
Kørselsgodtgørelse -240
Gaver -1956,6
Donation -7473,82
Diverse -2637,71
Gebyr -450
Øvrig -1163,1
Omkostninger	i	alt 350.052,68	-		

Resultat 2.314,25							

31.12.2018 31.12.2017
Aktiver
Bankbeholdning 219.550,62 170.746,28			
Tilgode 0 46.490,09					
Aktiver	i	alt 219.550,62 217.236,37			

Passiver
Egenkapital	primo 217.236,37			 117.163,21			
Resultat 2.314,25								 53.583,07					
Gæld 0 46.490,09					
Passiver	i	alt 219.550,62			 217.236,37			
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Udvalgsposter
Menighedsråd    Forslag 2019

Formand (1 år) Sine Aakerman   Genvalg
Øvrige (3 år) Julian Levin (18)   
 Lene Bræstrup (trækker sig)   Pia L. Syversen (1 år)
 Harriet Becker (17)   
 Line Hejli Lomholt (17)   
 Charlotte Levin (17)
 Søren Jantzen (16)   Genvalg
 
Årskonference Delegat (4 år) Shanti Digebjerg (17)   
Formand MBUO/Børnekirken (1 år) Anita Engelbæk    Ex officio 
 
Præst Thomas Risager
Suppleant Pernille Esborg (17)
Deltager ikke i møder:   
Formand MM (1 år) Julie Killerup Kaae   Ex officio
Kasserer (1 år)  Revision Faaborg v. K Marie Pedersen Genvalg
Bygningsansvarlig Lars Bræstrup
Lægprædikanter Helge Munk    

Pastoralkomite 
Formand (1 år) Helge Munk   Genvalg
Øvrige (3 år) Sussi Lindberg (trækker sig)   Soffi Kronlund   
    (2 år) 
 Dorthe Pihl (17)
 Jette Flinck (17)  
 Anne Grethe Christensen (trækker sig)  Julian Levin  
    (2 år) 
Medlem under 30 Rune Hejli Lomholt (17)   
Årskonference Delegat Shanti Digebjerg  

Bygningsansvarlige 
Udlejning (1 år) Clyde Jensen   Genvalg
Vedligehold/ombygning (3 år) Lars Bræstrup (18)   
Hjælpere: Christian Syversen (18)   
 Florian Christensen (18)   
 Anders Flinck (18)   
 Kim Novél (18)
 Henrik Bertelsen (18)
 Morten B. Aaskov(17)
 Leif Jørgensen (16)   Genvalg 
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Årskonference    Forslag 2019 
1. repræsentant (4 år: 17-20)  Shanti Digebjerg  
2. repræsentant (4 år: 17-20) Jette Flinck  
3. repræsentant (4 år: 17-20) Charlotte Levin
1. suppleant (4 år: 17-20) Rune Hejli Lomholt 
2. suppleant (4 år: 17-20) Harriet Becker 

Willeruplunds bestyrelse         
Konstituerer sig selv Kamilla van Hauen (17)  Shanti Digebjerg
Instilles til valg Charlotte Levin (trækker sig) Morten Aaskov 
på årskonferencen Thomas Risager (18)   
(alle for 2 år) Anders Flinck (17) Genvalg
 Ulla Skovgaard Dall (17) Genvalg
  
  
Forslagskomite 
Seniorpræst/formand Thomas Risager 
Øvrige (3 år) Anita Engelbæk (udtrådt)
 Dorthe Pihl (16)
 Rune Lomholt (16)
 Christian Syversen (16)
 Dorit Munk (16)
 Harriet Becker (16)
 Sussi Lindberg (udtrådt)
  
Revisionskomite
Formand (1 år) Karen Marie Pedersen   Genvalg  
Øvrige (3 år)                                   Verner Engelbæk (18)   
 Julian Levin (17)
 Henrik Bertelsen (17)
 Kamilla Van Hauen (17)
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Mad & Fællesskab
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Maiken Nielsen
Hanne Vestergaard

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

Grøn Kirke/Kunstcafé
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Harriet Becker
Yvonne Brandt
Charlotte Levin
Jette Flinck

Omsorgstjenesten
Harriet Becker
Yvonne Brandt
Lene Bræstrup
Anders Flinck
Hanne Vestergaard
Julian Levin

Ledere af arbejdsgrene
(Skal godkendes)

MM/Nardus: Stina Lund

MM/Emmaus: Julie Killerup Kaae

MS: Anna Digebjerg

MBUO: 

Lægprædikanter
(Skal godkendes)

Helge Munk

Smågruppeledere
(Skal godkendes)

Helge Munk

Anders Flinck

Shanti Digebjerg

Harriet Becker

Kontakt til 
Metodistkirkens Verdensmission
Lene Bræstrup
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Kontakt
Metodistkirken
Seniorpræst: Thomas Risager 
Tlf: 63120409 eller 29786088 
Email: odense@metodistkirken.dk

Præst: Maria Bræstrup Aaskov 
Tlf: 28764292 
Email:  
maria.aaskov@metodistkirken.dk

Kasserer:  
Revision Faaborg,  
v. Karen Marie Pedersen 
Tlf: 25564108 
Email: kmp@revisionfaaborg.dk

Kommunikationsmedarbejder: 
Rikke Holmberg  
Tlf: 23449663  
Email: rh.kirken@gmail.com

Menighedsrådsformand 
og tovholder for Young Souls  
Sine Åkerman 
Tlf: 22549932 
Email: sine.aa@gmail.com

Formand for MM: Julie Kaae 
Tlf: 22314498 
Email: jkillerup@gmail.com

Musikkonsulent:  
Anders Gustavsen-Sprotte 
Tlf: 61 71 08 72 
Email: anderssprotte@gmail.com 

Dirigent for Nardus og Emmaus:  
Mette Risager
Tlf: 23 81 49 79 
Email: metteris@gmail.com

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


