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Forord

Hermed årbogen for Metodistkirken i Odense. Bogen er en samling af alle beretninger,
statistikker, regnskaber og budgetter, liste over valg og endeligt referat fra årsmødet
2020, som blev afviklet på Zoom søndag d. 7. februar 2021.
Et årsmøde i Metodistkirken er kirkens generalforsamling, hvor vi tager os af al det
formelle som godkendelser af årets gang i kirkens liv. Det er her vi vælger til
menighedsråd og andre udvalg.
Normalt er det en festdag med lækker mad og masser af diskussioner og samtaler om
fremtiden, hvor vi forsøger at se, hvordan vores vison, kan konkretiseres og forme vores
måde at være kirke på til gavn for Odense, og hele Fyn.
Corona pandemien har den ind ydelse lige nu, at vi ikke har kunnet samles til fest.
Derfor blev det i år et mere formelt møde, hvor det skrevne ord i beretninger og
regnskaber kom til at fylde meget.
Derfor får du nu muligheden for at læse det hele i denne samling af alt materialet.
Tak for din interesse og dit engagement i kirken med det klare budskab om Guds
kærlighed.

Thomas Risager
Seniorpræst.

Kirkens vision

Vi vil være kirke på forkant.
Kirke med mangfoldige, åbne fællesskaber og et handlekraftigt socialt engagement.
Vi vil udfordre os selv til at skabe og være kirke på nye måder. Vi vil fremelske og styrke
mangfoldige, stærke fællesskaber, som tager udgangspunkt i Jesu
næstekærlighedsbud. Med mangfoldighed mener vi diversitet og ligeværd på tværs af
kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet, generationer, personlige værdier samt tvivl
og tro.
Vi vil ytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles ressourcer mere i spil overfor
udsatte mennesker og grupper. Både gennem kontinuerlige og enkeltstående
aktiviteter. Vi skal i bund og grund sætte et større aftryk i menneskers liv og vores
lokalsamfund. Vores øgede sociale engagement skal også komme til udtryk i en mere
ambitiøs indsats omkring klima og miljø.

Værdier:

Fællesskab, vedkommende, rummelig, musikalitet
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Beretning for Metodistkirken i Odense − 2020
Frygt ikke, for jeg er med dig,
fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig,
min sejrrige hånd holder dig fast.
Esajas 41,10.

Bibelverset fra Esajas’ Bog er det mest googlede bibelvers i 2020. Dette vidner om, at
det har været et år fyldt med udfordringer for mange. Der opstår næppe diskussion, hvis
vi påstår, at 2020 har været et af de mest udfordrende og krævende år for vores kirke.
Noget af det, som vi er allerbedst til, nemlig at samle folk og skabe fællesskaber, har
været svært udfordret af Corona-pandemien, og de nødvendige restriktioner har
hæmmet vores normale virksomhed.
Til gengæld har de også udfordret vores kreativitet og styrket vores nytænkning i en
grad, så vi faktisk påstår, at kirken stadig er i vækst på trods af 2020’s helt særlige
udfordringer, både med Corona og andet.
Vi har intet at frygte, for vi har oplevet, at Gud er med os, og vi føler os til rette i Esajas’
tankegang, at Gud styrker og hjælper os.

Velkommen til årsmøde

Velkommen til os alle, og i særdeleshed vores distriktsforstander Jørgen Thaarup.
Sammen skal vi se på året, der er gået. Vi skal tale om beretninger, se og godkende
regnskaber og budgetter, og så skal vi selvfølgelig tale om fremtidens kirke, for 2021 er
kommet, og vi møder det nye år fulde af fortrøstning og håb for fremtiden.

2021 − digital kirke

Da vi lavede vores nye vision, tror vi ikke, at nogen havde forestillet sig, hvor udfordrede
vi ville blive dels af omstændighederne, men også af vores påstand i den nye vision, at
vi vil være kirke på forkant.
Det forpligtede og gjorde, da restriktionerne begyndte at komme, at vi opgraderede
vores tilstedeværelse på hjemmeside, sociale medier og ved online-gudstjenester. Vi var
på fra dag 1 og er det stadig.
Dette har betydet, at præsternes arbejde har forandret sig, og begge præster fortæller
om ikke bare forandrede opgaver, men også at der er blevet arbejdet mange timer i alt
det ny. Men det ser ud, som om meget lykkes for os på de digitale platforme, så det er
også indsatsen værd. Og lige nu er det de muligheder, vi har.
Kan man være kirke uden at samles? Det er et virkelig godt spørgsmål, som vi tidligt i
forløbet stillede os selv. Der er ingen tvivl om, at det har stor værdi at mødes, at ses, tale
og hilse ordentligt med kram eller håndtryk på hinanden. Det savner vi. På den anden
side er det rigtigt, at kirkerne blev lukket, men det blev hurtigt klart, at det kun var
bygningen, der var lukket. Kirken var stadig særdeles åben.
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Vi ser på analyserne af data fra vores online-gudstjenester, at der er mange mennesker
med, som ikke plejer at deltage i gudstjenesterne. Det er specielt glædeligt, at ere
unge ser med, og at vi ikke længere kun er en kirke i Odense, men faktisk har deltagere
fra hele Danmark og Norden. Så ja, man kan godt være kirke uden at samles, selvom vi
savner det. Det har været en vigtig lærdom, at det er rigtige mennesker, som sidder
hjemme bag skærmen, og dem vil vi også gerne nå med et klart budskab om Guds
kærlighed.
Det er selvfølgelig en dråbe malurt i bægeret, at vi ikke kan være der på samme måde
for de trofaste ældste brugere og medlemmer af kirken.

Gudstjenester er også online

Gudstjenesterne (og smågruppefællesskaber) er væsentlige i vores bestræbelser på at
fremelske og styrke mangfoldige fællesskaber, der tager udgangspunkt i Jesu
næstekærlighedsbud.
Vi har i 2020 holdt gudstjenester udelukkende online, og senere på året både online og
IRL (in real life) med en menighed, der var helt sprittet af og sammen på afstand. Det er
helt klart, at afstandskrav og pandemiens alvor viser os, hvor væsentligt vores gode
fællesskab er, hvor vi normalt er mange mennesker samlet og tætte sammen i vores
kirke til gudstjeneste, over en skål suppe eller over en kop kaffe. Det er en væsentlig del
af, hvem vi er. Det mangler!
Omvendt har vi opdaget, at vi også er en menighed bestående af mennesker, som ellers
ikke kommer i kirken, der gerne vil være med til online-gudstjenester og digitale
fællesskaber. Disse er mennesker, som vi i 2020 pludselig har fået lov at være kirke for −
og det er faktisk en stor ting − en velsignelse.
Menigheden er altid venlig i responsen på gudstjenestens elementer. Det er imidlertid
klart for os, at vores normale gudstjeneste ikke umiddelbart kan transformeres til et
digitalt format. Derfor har vi iværksat spørgeskemaundersøgelser til vores onlinedeltagere, så vi får respons på, hvad der virker, og hvad der er kikset online.
Når vi igen kan samles i kirken, kommer vi til at fortsætte med at sende gudstjenesten
online, men vi kommer til at arbejde på formen, således at vi forhåbentlig kan gøre det
godt for dem, som er i kirken, og for dem, der sidder bag skærmen på samme tid.
Vi er meget taknemmelige for, at mange greb udfordringen med at samle ind til nyt
videoudstyr. Det blev ret omfattende, for der skulle også udskiftning af centrale dele af
lydudstyret til. Vi kan nu producere en digital gudstjeneste i en ret så professionel
kvalitet, og vi er i al beskedenhed med helt i front, hvad dette angår.
Vores frivillige teknikfolk knokler på. De mange forandringer i teknikken medfører en
meget stejl læringskurve, og vi arbejder på, at alle bliver fortrolige med den nye teknik.
Blandt andet har vi arbejdet en del med lydsiden af vores gudstjenester. Det bliver hele
tiden bedre. En stor tak til vores teknikere!
I fremtiden tror vi, at ere kommer til at vælge en online-gudstjeneste. Dels fordi det er
mindre grænseoverskridende at “kigge ind” på den måde, men også fordi
gudstjenesten, som alt muligt andet, kan tilgås, når det lige passer ind i den enkeltes liv.
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Diakoni og omsorg

Omsorgsteamet, som mest synligt står til rådighed for en samtale efter hver
gudstjeneste, laver meget mere end det. De holder telefonisk kontakt med dels vore
ældre, men også med mennesker, som har behov for én, der lytter, eller en hjælpende
hånd med praktiske opgaver.
Gennem omsorgsteamet rækker kirken ud til mange mennesker, og det kan vi ikke takke
nok for.
I dagene op mod jul var der travlhed i huset. Grupper af mennesker kom ind i kirken og
hjalp med at pakke julegaver, få styr på storindkøb og pakning af mange poser
julehjælp til trængte familier og enlige med børn. Det var særligt rørende at opleve
vores tidligere og nuværende kon rmander give en hånd med.
Ideen med julehjælp er ny hos os, så vi ville starte forsigtigt ud, men behovet var stort,
og på trods af en meget beskeden reklameindsats k vi meget hurtigt et stort antal
ansøgere. Vi delte julehjælp ud til knapt 60 modtagere. For langt størstedelens
vedkommende er disse nye mennesker i vores kreds, og vi kommer til at gøre, hvad vi
kan, for at fastholde kontakten. Vi drømmer om at indbyde til fællesspisninger og andre
gode anledninger, men det lader sig desværre nok først gøre, når vi har fået mere
kontrol med pandemien. På sigt kan det også være, at vi ser et behov for uddelinger af
hjælpepakker gennem hele året.

Vejen og andre indgange til kirken

Hver sæson er der stadig mulighed for at deltage i Vejen, som er et introduktionskursus
til tro, kristendom og kirke. Vi vil stadig opmuntre dig, som har været med længe, til at
melde dig til. Det er vigtigt, at nye mennesker oplever andres tro, og det er en n måde
at skabe fællesskab i kirken. Hvem ved, måske bliver du mentor for en af de nye, når
tanken om medlemskab trænger sig på.
Vi har erfaret, at man godt kan være på Vejen og i andre smågruppefællesskaber
digitalt, så det er nok også kommet for at blive.
I foråret havde vi en række aftener, hvor der var fællesspisning med suppe i gryden.
Dette var glimrende initiativer, som vi nok må indse, kommer til at holde pause indtil
bedre tider.
Der er en række mennesker, som arbejder på at lave socialt arbejde omkring en mulig
kaffebar/café. Dette kan blive en oplagt mulighed for at komme i kontakt med nye
mennesker i byen, men også en mulighed for at gøre en social forskel, både for stedets
brugere og frivillige i personalegruppen. Også dette kan blive en vej ind i kirken.

Økonomien er bredt mere ud

Fra kirkens kassererteam − Yvonne Brandt og Helge Munk − lyder det:
Menighedens økonomi har været god i 2020, og det skal I have tak for!
Menighedsbidragene er øget for året, og det er vigtigt. For det er de midler, som er
grundlaget for lønninger og næsten alle de daglige udgifter, menigheden og kirkens
aktiviteter har. Kollekterne er også steget, hvilket bl.a. skyldes, at mange !fremmede!"#
følger Metodistkirken i Odense på nettet. Endelig har vi haft nogle ekstra indsamlinger,
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der har givet store beløb, nemlig indsamling til videoudstyr, indsamling til Rent vand/
Skolebørn i Congo/Renovering af pumper, indsamling til julehjælp mv. Det har i alt givet
et ganske stort beløb, som er noget større end sidste år. Stor tak for det. Vi skal også
konstatere, at bidraget fra Willeruplund til sociale, børne- og ungdoms- samt
koraktiviteter er vigtigt for kirkens økonomi.
Hvis vi skal se på mulighederne for at øge aktiviteterne, kan vi glæde os over, at rigtig
mange betaler til kirken, både medlemmer og dem, der !bare bruger kirken!, men der
er faktisk også mange, som ikke har fået lagt kirkebidraget i faste rammer. Det vil vi
hermed opfordre jer til at gøre. Når vi er en frikirke, der selv betaler for alt i kirken, så er
det en selvfølge, at alle bidrager med det, de kan. Dem med en begrænset økonomi må
ikke føle sig presset til at yde mere end det, de kan. Men det er vigtigt, at alle bidrager,
og hvis banken får besked på at overføre et bestemt beløb hver måned, så er det faktisk
ikke !så slemt!, og man er en del af kirken. Hvis nogen vil have hjælp til at få det på
plads, står kassererteamet gerne til rådighed.
Tak til alle for også de økonomiske bidrag!

Børnekirken − nu med video

Børnekirken har været i gang med sprit og ekstra opmærksomhed på rengøring de
søndage, hvor vi har haft gudstjeneste i kirken. Børnefamilierne har stadig behov for, at
der er børnekirke for børnene, og ikke mindst har børnene behov for, at der sker noget
godt og meningsfyldt i børnekirken for dem.
Da gudstjenesterne lukkede ned i foråret, var Maria Bræstrup Aaskov hurtigt ude med
børnekirkevideoer. Vi hører fra børnefamilierne, at disse er værdifulde, og vi ser, at
mange andre kirker − også udenfor Metodistkirken − benytter de videoer, som vores
børnekirke laver. Det er da sejt.

Kon rmander mødes − også online

Endelig k vi i august overhørt de hårdt prøvede kon rmander, som oplevede at få
udsat kon rmationsfesten. På mange måder var vi glade for at få lidt ekstra tid med
dem, og der er stadig god kontakt med dem. Det nye hold er begyndt og har været
samlet en del gange i efteråret, men også kon rmandundervisningen er i perioder,
ligesom de unges skolegang, rykket online. Men det kan vi heldigvis også godt nde ud
af. De unge tjekker ind til online-gudstjenesterne og oplever således kirke på nye
måder.

Musiklivet − MM

Vi er taknemmelige for at have Anders Gustavsen-Sprotte ansat. Musikken til
gudstjenesterne er stadig under udvikling, og vi får lov at have den glæde, at ere
spiller med. Det nyeste tiltag er opstarten af et egentligt gudstjenesteband, som vi helt
sikkert kommer til at høre mere til.
Mette Risager koordinerer et sangerteam bestående af sangere fra vores gospelkor, og
hver uge sørger hun for, at der ndes noder, og at tonearten passer til de enkelte
sangere. Alt dette er med til at give en herlig mangfoldighed i gudstjenesterne. En stor
tak til Mette Risager for at få alt dette til at glide.
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Gospelkorene
Ude i byen er vi kendt som kirken med den gode musik. Dette skyldes i høj grad vores
gospelkor, som under normale forhold er ret synlige i byen. Korene har på forskellig vis
været udfordrede af tiderne.
Gospelkoret Nardus har i lange perioder været forhindret i at mødes. Her rykkede
korleder Mette Risager og pianist Torben Lykke Olsen hurtigt ud med online-øvelser.
Der blev skabt et helt nyt koncept med hemmelig gæst samt hemmeligt instrument, og
der var deltagelse af sangere fra hele landet. Når restriktionerne har tillader det, har
koret var delt i to, og man har øvet i hold og sunget med stor afstand. Det har fungeret,
men det har været en udfordring at fastholde de nye sangere. Ligesom ved
gudstjenesterne lider fællesskabet under afstandskrav etc.
Gospelkoret Emmaus har dels været med i Nardus online-øvelserne, men har faktisk
været i stand til at holde rigtigt mange øvelser igennem året. Man er knapt så mange
som i Nardus, så det har været muligt at samles og synge sammen på afstand. Desværre
har restriktioner omkring antal og afstandskrav til gudstjenester forhindret, at Emmaus
deltager i den almindelige gudstjeneste, hvilket vi savner.
I en af perioderne, hvor koret ikke kunne samles, skrev et par af korsangerne sammen
med korleder Mette Risager og pianist Adam Bjerrum Møller tekst og musik til en helt ny
sang − New Tomorrow. De enkelte korsangere optog en video med sig selv, hvor de
sang, og det hele er dygtigt klippet sammen til en meget n video. Se den her:
www.youtube.com/watch?v=fsau3dZrPN0

Onlinegospelgudstjenester: Begge kor har afholdt gospelgudstjenester. De
gældende restriktioner har gjort, at der ikke har været plads til menighed ud over
korene, så det har været online-gospelgudstjenester. Vi er vant til, at der kommer mange
til gospelgudstjenester. Denne tendens er også klar, når det er online. Vi oplever også
her, at der er mennesker med fra en langt bredere kreds, end vi normalt ser. Det er helt
tydeligt, at vores kor er en del af gospel-Danmark, og der kigges på os. Faktisk har vi
gæster med fra ere europæiske lande, når der er gospelgudstjeneste.
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Vores skønne ungdomsgospelkor, Young Souls, har gennem hele 2020 været udfordret
af lavt deltagerantal. Der er gjort gentagne indsatser med PR og online-reklamer, men
også her har pandemien gjort det ekstra svært at rekruttere og fastholde sangerne.
Derfor er det besluttet, af Young Souls holder pause indtil videre.
De nåede også at lave deres egen sang, You Care, som kan ndes på
www.facebook.com/TobiDn/videos/10221067066778514

Visionen peger fremad

Der har unægteligt været et anderledes år, og udfordringerne har stået i kø. Vi synes, at
kirken i høj grad er lykkedes med at være kirke også under disse underlige
omstændigheder.
Det er vigtigt for os at understrege, at vores vision, som jo er vores ledelsesværktøj, hele
tiden peger fremad. Vi kan ikke sætte os ned og begræde situationen, for der er, måske
mere end nogensinde i nyere tid, brug for et klart budskab om Guds kærlighed. Det kan
godt være, at vi hele tiden skal nde nye veje og nye måder at kommunikere det ud på,
men så anstrenger vi os for det. For det er vigtigt!
Tak til jer alle, som på en eller anden måde er en del af Metodistkirken i Odense. Det er
mere tydeligt end nogensinde før, at kirken virkelig består af mennesker og ikke af
mursten.
De er en sand fornøjelse at få lov at arbejde for realiseringen af visionen for kirken på
dette sted.
Sine Åkerman, formand for menighedsrådet
Maria Bræstrup Aaskov, præst
Thomas Risager, seniorpræst
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Menighedsr dets m lsætninger udspringer af kirkens vision og mission, og i 2021
sætter vi særligt fokus p følgende:

Kirkens sociale arbejde

Kirkens vision forpligter os til et mere handlekraftigt socialt engagement:
Vi vil ytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles ressourcer mere i spil overfor
udsatte mennesker og grupper. B de gennem kontinuerlige og enkeltst ende
aktiviteter. Vi skal i bund og grund sætte et større aftryk i menneskers liv og vores
lokalsamfund.
Menighedsr det vil i 2021 fokusere p , pba. vores erfaringer fra projekt julehjælp 2020,
at etablere en bredere og mere kontinuerlig h ndsrækning og støtte til udsatte
mennesker og grupper.

Fællesskaber

Kirkens vision forpligter os til motivere mangfoldige, bne fællesskaber:
Vi vil fremelske og styrke mangfoldige, stærke fællesskaber, som tager udgangspunkt i
Jesu næstekærlighedsbud. Med mangfoldighed mener vi diversitet og ligeværd p
tværs af kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet, generationer, personlige værdier
samt tvivl og tro.
Menighedsr det vil i 2021 i særlig grad fokusere p det fællesskab, sm grupperne
tilbyder. Vi vil gerne opn , at alle med tilknytning til kirken føler sig velkommen i mindst
t sm gruppefællesskab.

Klima

Kirkens vision forpligter os til en miljø- og klimaambition:
Vores øgede sociale engagement skal ogs komme til udtryk i en mere ambitiøs indsats
omkring klima og miljø.
Menighedsr det vil i 2021 fokusere p , at være en aktiv sparringspartner for
Metodistkirken Danmarks Klimar d ifht. en mere langsigtede strategi, samt
implementere løsninger der her og nu mindsker vores klimaaftryk og gavner miljøet.
Dette i tæt samarbejde med vores lokale klimagruppe.

å

å
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å

å
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å

å
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Menighedens Fokusområder i 2021

Statistik 2020
2020

2019

112

115

2. Optaget ved bekendelse

3

4

3. Til yttede

0

0

4. Fra yttede

0

0

5. Udmeldte

0

7

6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen

0

0

7. Døde

1

0

114

112

100

100

12. Døbte

1

3

13. Optagne eller til yttede

0

0

14. Fra yttede, slettede og udtrådte

4

3

15. Døbte medlemmer under 18 år

54

62

16. Døbte medlemmer over 18 år

43

38

20. Døbte medlemmer 31. december (11+12+13-14)

97

100

211

212

31. Tilknyttede medlemmer (Af liated members KO'97 §228*)

0

0

32. Associerede medlemmer (Associated members KO'97 § 228*)

4

4

40. Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december (31+32)

4

4

Bekendende medlemmer
1. Bekendende medlemmer den 1. Januar

10. Bekendende medlemmer den 31. december (1+2+3-4-5-6-7)
(full members)
Døbte medlemmer
11. Døbte medlemmer den 1. Januar

(preparatory members)
30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer
den 31. december (10+20)
(total of full and preparatory members)
Øvrige medlemmer

(Af liated and associated members)
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Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger
41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)

1

3

42. Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)

2

1

43. Kon rmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50)

7

2

45

55

0

0

45

55

0

0

44. Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.)
45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)
50. Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper
den 31. december (44+45)
(participants in educational program)
Kvindearbejdet
51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund
60. Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51)
(United Methodist Women)
Arbejdet blandt mænd

0

70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december
(United Methodist Men)

2020

2019

15

13

72. MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund

7

6

73. MS - Metodistkirkens Spejdere

9

8

74. MM - Metodistkirkens Musikarbejde

6

9

10

15

47

51

500

475

1

1

800

725

Børne- og ungdomsarbejdet
71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde

75. Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF
80. Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den
31. december (71+72+73+74+75)
(Children's and youth work)
Kontaktkreds
(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt)

90. Kontaktkreds den 31. december
(contacts)
100. Lægprædikanter den 31. december
(lay speakers)
Totalt pastoralt ansvar
(summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene,
registrerede eller på anden måde veri cerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds.
Ingen skal medregnes mere end én gang.)

130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december

fi

fi

(total community)
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Aldersfordeling 2020

Alder

Bekendende
medlemmer

Døbte medl.

0-9år

27

0

10-19 år

30

0

20-29 år

11

5

30-39 år

5

17

40-49 år

12

27

50-59 år

6

28

60-69 år

5

15

70-79 år

0

13

80-89 år

1

6

90- år

0

3

97

114

i alt

Gudstjeneste med Corona-sikker afstand og masser af sprit.
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Beretning for MS - Metodistkirkens Spejdere
og MBUO Børnekirken

Sammen - hvor for sig - sammen

2020 blev året der gik fra den ene yderlighed til den anden. Vi tog hul på året og
indledte det med en række fester i Børnekirken, som alle tog udgangspunkt i fester i
Bibelen. Finalen var Fastelavn, hvor hele kirken fejrede gudstjeneste sammen på tværs
af generationerne. Med et var festen dog slut og alt lukkede ned for en tid, også
Børnekirken - i hvert fald i den form vi bedst kender den.
Lockdown åbnede nye vinduer og fra den første søndag og hele 10 uger frem blev der
sendt en Video Børnekirke så vel som livestreamet gudstjeneste. Mange så med, også
børn og voksne fra andre kirker i landet. Alle udsendelserne blev optaget hjemme hos
Maria med rekvisitter fundet i skabe og skuffer og med en Iphone som kamera. Vi øvede
os i at være tålmodige sammen, og det blev Påske, Store Bededag og Kristi Himmelfart.
Men til Pinse mødtes vi igen til fest - kirkens fødselsdag, nu med håndsprit, afstand og
stillesiddende aktiviteter men også med GENSYNSGLÆDE.
Side 14 af 43

Sommerferie i kirken

Mange a ysninger, ændringer og forandringer i sidste
øjeblik prægede også sommerferieplanerne. Den
tilbagevendende børne- og betweenlejr på
Idrætsefterskolen i Holstebro kunne ikke gennemføres og i
løbet af få uger lykkedes det at stable en uges
sommerferieaktiviteter på benene, i kirken i Odense. En
fantastisk ok unge medarbejdere var friske på at gøre en
stor indsats og fra mandag morgen til fredag eftermiddag
var der dagsprogram med morgenmad, formiddagssamling,
sang og dans, grupper og samtale, kreative workshops,
lækker mad og hygge for en god ok 3-11 årige. Det
krævede en kæmpe indsats, men de unge medarbejdere
gjorde det fantastisk - tålmodigt, imødekommende og
kreativt.

Medarbejderneteamet

Netop uge 27 blev et vendepunkt i forhold til teamet
omkring Børnekirken. Flere havde efterfølgende mod på at
blive en fast del af gruppen som står for Børnekirken om
søndag. Dermed blev det muligt at planlægge en kalender
hvor den enkelte blot er på en søndag om måneden - det
gør det hele mere overkommeligt. TAK FOR HVER ENESTE
AF JER!

Julehjælp

En af årets sidste initiativer, havde ikke Børnekirken direkte
involveret, og så alligevel - kirken delte julehjælp ud til knap
60 trængte ansøgere, og en stor del af dem var familier med
børn. Flere Børnekirke-forældre engagerede sig i dette som
frivillige, og med økonomi fra MBUO blev der købt og
indpakket gaver til alle børnene, individuelle gaver til drenge
og piger, der passede til deres alder. Det gav stor mening!

Hvorfor MBUO & MS?

FODNOTE: Kirkens tilbud for børn og unge organiseres i de to lokale foreninger,
Metodistkirkens børn og unge i Odense (MBUO) og Metodistkirkens spejdere (MS) som
begge er knyttet til det landsdækkende MBUF. Spejderne har ikke haft lokale aktivteter i
Odense i 2020, men enkelte spejdere er engageret på landsplan. Young Souls (egen
beretning) er formelt knyttet til MBUO.
Børnekirke = Genkendelighed, venskaber, sjov og Guds kærlighed.
Præst Maria Bræstrup Aaskov
MBUO-formand Camilla Berg
MS-formand Anna Marqversen

fl

fl

fl
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MM rsberetning 2020

Et andeledes, udfordrende og uforudsigeligt r. Det forgangne r startede som vanligt
med fælles nyt rskoncert med kirkens gospelkor, men herfra forsvandt alle faste rutiner
og de vante rammer blev udfordret. koraktiviteterne blev som alle andre aktiviteter i
2020 udfordret af Corona-epidemien, og det var nødvendigt at udtænke nye rutiner og
rytmer for afvikling af korøvelserne med faste pladser og god afstand. Korleder Mette
Risager for henholdsvis Nardus og Emmaus har været utrolig omstillingsparat, og har
kastet sig ud i online korøvelser med begge kor – till stor glæde for korenes fællesskab
og fællessang.
Alle planlagte aktiviteter og koncerter blev a yst i løbet af ret, og det har været
vanskeligt at f øje p musikalske højdepunkter midt i den ufrivillige nedlukninger. Men
det har heldigvis været muligt at afvikle enkelte online gospelgudstjenester uden
publikum, og der har været stor afslutning blandt korsangere samt mange ”seertal” n r
korene optræder online. Det er dejligt, at gospelmusikken stadig kan deles med
omverdenen, om end begge kor ser meget frem til at synge for publikum i kirken igen.
Kirkens juniorkor, Young Souls, har ogs været udfordret af rets strabadser, og har valgt
at holde en pause og samle kræfter til en ny omgang n r Corona-epidemien har lagt
sig.
Kirkens sangerteam har virkelig tr dt til midt i Corona-nedlukningen, og har ydet et stort
bidrag til afviklingen af kirkens gudstjenester. Der skal lyde et stort og hjerteligt TAK til
alle sangere som har sunget søndag efter søndag, og dermed medvirket til at fastholde
nogle af de velkendte rammer fra gudstjenesten. Kirken har investeret i nyt lyd- og
videoanlæg til online streaming, og det tegner til at blive rigtig godt! Det er dejligt med
god lyd og otte billeder, n r man sidder hjemme bag skærmen til gudstjeneste.
Det nye r er starter med stramning af restriktioner og det er endnu uvist, hvorn r
korene kan mødes og synge igen. Men begge kor er indstille p , at det nye r bliver
fyldt med fælleskab og sang – tilen start hver for sig og online. Der er fokus p
samarbejde og en ny fællessang for korene, mens der ventes p , at det atter bliver
muligt at mødes og synge sammen.
Julie Killerup Kaae
Formand MM

å

å
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å

å
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Gospelkoret Emmaus årsberetning 2020

Et tilbageblik i kalender viser et stort og gabende tomt hul, hvor der vanligt er fyldt op
med koncerter, deltagelse i gudstjenester og ikke mindst øvelser torsdag aften. Året har
budt på mange udfordringer for koret, og Emmaus har npudset disciplinen ”at synge
sammen hver for sig”. Online korøvelser blev afprøvet for første gang i korets historie,
og det var herligt at ”se” hinanden på skærmen, men knap så brugbart til fællessang ☺
Forårsaftener mødte koret op i små grupper og sang (skiftevis og med god afstand til
hinanden) i Munkemose til overraskelse og glæde for korsangere og forbipasserende i
parken. Nedlukningstiden i foråret blev vendt til en kreativ proces, og koret skrev i
fællesskab en ny sang ”New Tomorrow” om utryghed og afsavn. Sangen blev indspillet
af de enkelte korsangere hver for sig og mixet sammen med lyd og billeder, og kan bl.a.
høres på YouTube (link: hOps://youtu.be/fsau3dZrPN0). Det var skønt at være kreative
og musikalske sammen, og mindede os alle om, at det bliver godt igen.
Årets højdepunkt var en uforglemmelig weekendtur med Emmaus i klitterne i Hvide
Sande i august. Koret var inviteret til at deltage i kulturfestivalen samt synge til
gudstjeneste i Hvide Sande Kirke. En skøn ok Emmaus-sangere, deres dejlige familier
og en enkelt hund nød samværet med smukke sommeraftener, sang i klitterne og
badetur i Vesterhavet. En skøn weekend med samvær og nærhed var et kærkommet
pusterum før Corona-epidemien atter blussede op, og lukkede ned for korets aktiviteter
igen.
I efteråret blev der sunget med afstand, faste pladser, sprit og mundbind i lange baner.
Koret har været utrolig omstillingsparat og imødekommende over for alle nye tiltag med
stor hjælpsomhed og gåpåmod. Det er så skønt at se og mærke, hvordan korets
fællesskab nok er udfordret af forsamlingsforbuddet, men at sammenholdet stadigvæk
er utrolig stærkt og ikke lader sig slå ud af en ondsindet og træls virus.
Tak til alle sangere i Emmaus for at bidrage til fællesskabet og sangene - sammen og
hver for sig! Tak fordi dit bidrag med din skønne stemme, smil og gåpåmod trods
udfordrende omstændigheder.
Tak til Mette og Adam for jeres store arbejde og omstillingsparathed i en uforudsigelig
tid. Jeres indsat er utrolig værdsat og vi så taknemlige for i al jeres arbejde.
Det nye år og en ny kalender står for døren og venter på at blive fyldt op med
musikalske oplevelser og fællesskab. Vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu, før
at vi kan mødes og synge igen. Vi glæder os til, at vi atter kan være sammen om
fællesskabet og sangene.
Kærlig hilsen
Julie Killerup Kaae
Formand i Gospelkoret Emmaus
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Gospelkoret Nardus beretning 2020

Andre r, n r jeg har skullet berette, har jeg kunne tænke ret ind i en slags skabelon
med sæsonstart, øvelser, medlemsmøder og gospelgudstjenester og derved fremkalde
mig rets begivenheder. ret 2020 st r s dan lidt ”smuldret”, n r jeg prøver at huske
tilbage. Hold op hvor har vi lagt mange planer for s at lægge dem om igen og igen og
igen og…
Som noget helt nyt i 2020 blev det pludselig nødvendigt for en korsanger at være
omstillingsparat og eksibel, i en helt anden grad end tidligere. Langt de este af
Nardus’ korsangere har vist sig at være fuldt kompetente i den disciplin og selvom det
er TRÆLS og vi savner at st skulder ved skulder og synge sammen (og for andre), s
har vi sunget sammen, hver for sig og ogs sammen fysisk, dog i to hold.
At synge med afstand er muligt, men det at ”favne” vores nye sangere med
stemmestøtte p 2 meters afstand er ikke optimalt, ligesom dialog, hvor vi lærer
hinanden at kende i vores pauser, er umuligt, n r vi ingen pauser har…
Der er mange savn og vi m desværre savne lidt endnu, men vi er her stadig og der skal
mere end et virus til at vælte os og det fællesskab, som betyder s meget for s mange
korsangere i NARDUS!
• Tak Nardus for Jeres støtte og opbakning i en svær tid og for at være eksible, n r vi
har lavet planer om <3
• Tak til NAU for Jeres kæmpe knokkel i 2020 med mange ekstra møder, beslutninger,
klargøring, rengøring, udluftning og alt det andet i ogs gør. Tak for Jeres positive
tilbagemeldinger, ”kram” og opbakning <3
•
• Tak til Rikke for alt dit store arbejde med PR og tak til Pia for at holde styr p vores
økonomi <3
• Tak Torben og Mette for Jeres indsats i 2020, hvor I blev landskendte med
streamingerne i Nardus@live til glæde for mange frustrerede gospelsangere. Ogs tak
fordi I har været et fast holdepunkt for vores egne korsangere og skabt et trygt og
rimeligt genkendeligt kor- rum, i de perioder vi har kunnet synge sammen. I blev snydt
• for en julegave, da vi aldrig k afholdt vores afslutning – den har I til gode <3
• Tak Thomas, fordi du er en ghter og stærkt p vej tilbage til os i Nardus <3

Glamsbjerg d. 10. januar 2021
Stina Lund
Formand i Gospelkoret Nardus
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Beretning for Juniorgospelkoret Youngs Souls
for 2020
Onsdag d. 3. december 2020 var Young Souls samlet i kirken til en anderledes men
varm og humørfyldt juleafslutning. Den vanlige sæsonafslutningskoncert var, ligesom s
meget andet, ikke mulig at gennemføre. I stedet hyggede vi os med Tobias’ sangquiz,
julesange og godbidder til ganen.

Forinden havde vi, teamet bag Young Souls, truffet en svær beslutning. Corona og
koraktivitet er svært foreneligt. Vi s tilbage p et r med nedlukninger, a ysning af stort
set alle planlagte aktiviteter, afstand og mundbind. M ske af samme grund har det
fortsat ogs være en stor udfordring at trække nye sangere til koret, især her i
efter rssæsonen. Vi s ikke ind i en umiddelbar lempelse af de gældende retningslinjer,
snarere tværtimod. Vi har derfor besluttet, at sætte Young Souls p pause i
for rssæsonen 2021.
Der er ingen tvivl om, at vi for ret igennem kommer til at savne samværet med de 6
piger torsdag eftermiddag. P trods af corona har vi haft mange skønne timer sammen i
Young Souls. Det er livsbekræftende at opleve pigernes loyalitet overfor koret, deres
entusiasme for sangen og for samværet. Vi har ogs været stolte over at opleve pigerne
løfte mere som individuelle sangere, nu hvor vi har været s f . Det har været
imponerende at mærke pigerne vokse og turde mere, og for eksempel prøve at synge
solo for første gang, eller bliver bedre til at holde deres egen stemme i de sm grupper.
Koret havde den sidste tid op mod jul skrevet og indspillet sin egen sang - 'You Care’. Vi
synes pigerne fortjener stor ros for resultatet, som I er velkomne til at lytte med p her. Vi
h ber vaccinescenariet udspiller sig, s vi fra august 2021 kan genopstarte Young Souls
og byde de 6 piger velkomne tilbage og nye medlemmer velkomne til koret. Det
glæder vi os meget til!
De bedste ønsker for 2021.
Tobias Dahl Nielsen, Anders Gustavsen-Sprotte og Sine kerman.
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å

å
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Beretning fra Grøn Kirke Gruppen

Som Grøn Kirke mener vi, vi har et ansvar for at passe p jorden og naturen – Guds
skaberværk. Vi har som Grøn Kirke forpligtet os vi at tage ansvar for de klima- og
miljøproblemer, som truer vores planet.
Vi gør allerede mange ting som kirke for at være grønnere. Som f.eks. at bruge
svanemærkede produktet samt at spise og drikke økologisk s vidt det er muligt. Vi
drømmer om at gøre mere.
I kirken sorteres der allerede en del affald men vi vil gerne gøre det nemmere for
kirkens brugere at sortere affald. Praktisk set skal vi have ere affaldsspande op s det er
nemt at smide affaldet det rigtige sted hen fra start. P den m de er muligheden der for
at være mere grøn n r man st r med affald der skal smides ud. Det er et stort ønske, at vi
som Grøn Kirke bliver mere synlig for kirkens brugere. Dette vil vi bl.a. være ved at være
en større del af rets Høstgudstjeneste eller friluftsgudstjeneste.
Vi vil fortsat gerne synliggøre de problemstillinger der er omkring klima og miljø. Her
drømmer vi om at vi gennem forskellige medier som f.eks. skærme i kirken eller
fredagens nyhedsmail kan komme med inspiration og gode r d til hvad man kan gøre
som enkelt individ. Dette kunne være r d til hvad der kan gøres i forhold til hvilke
produkter der anvendes i hjemmet. Sm forskelle i hverdagen har i det store perspektiv
meget betydning.
Som Grøn Kirke drømmer vi om at gøre endnu mere for at passe p vores planet – Guds
skaberværk.
Grøn hilsen fra
Harriet Becker, Yvonne Brandt, Line Hejli Lomholt, Pia Syversen.

å

å

å
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Vi er en h ndfuld mennesker i kirken, der udgør omsorgsteamet.
Vi stille os til r dighed til en fortrolig samtale efter gudstjenesterne, og i den forbindelse
bliver vi kontaktet, og sommetider tager omsorgsteamet ogs kontakt til mennesker,
som vi skønner kunne have brug for en samtale. Desuden har vi en lille folder, der
informerer om vores tjeneste.
Vi har ogs en underside p kirkens hjemmeside under socialt ansvar, hvor man kan
nde kontaktoplysninger og en kort liste over, hvad vi kan bruges til. Det kunne f.eks.
være hjælp til at f sat en lampe op, ordne en skuffe, der binder osv. M ske hjælp til at
overskue, hvis man skal p pension, m ske skifte forsikring osv. Det kunne være en, man
har tillid til, som kan tage med, hvis man skal p hospitalet og ikke har andre, som kan
tage med. Det kan ogs være, man i en periode har brug for mere jævnlig støtte og
kontakt.
N r vi holder visionsdage m.m. i kirken, kan vi fornemme, at der er stor opbakning til
omsorgstjenesten, og mange efterlyser, at vi i kirken tager h nd om og hjælper
hinanden.

Drømme

Vi drømmer om endnu mere synlighed, og at vi bliver brugt mere i hverdagen – og at
det bliver tydeligere, hvad vi hver især kan bidrage med.
Vi kunne godt tænke os igen at have en slags caf eller ben kirke, hvor folk kan bruge
kirkerummet til fordybelse, samtale og ro. Specielt her i coronanedlukningen er det
vigtigt, at kirkens bygning kan bruges i det omfang, det er muligt.
Julian Levin & Co.
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å

å
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Beretning fra omsorgsteamet

Menighedsr dets drømme for 2021

I menighedsr det drømmer vi om, at vi i 2021 kan sætte endnu større fokus p kirkens
vision. Herunder videreudvikling af de id er, projekter og aktiviteter der fødtes i 2020.
Nogle havde m ske aldrig set dagens lys, hvis ikke corona havde tvunget os til, at tænke
ud af boksen og bevæge os ud p ukendt grund.
Vi vil i endnu højere grad være kirke p forkant. 2020 har ere gange vist os, at det
betaler sig at tænke fremad og træffe beslutningerne fremfor at vente p , at andre gør
det for os. Det giver ro i maven, ro omkring vores arbejde, et klarere budskab om Guds
kærlighed.
Kirke p forkant handler for os ogs om en højere klima-ambition. Vi ønsker at være
aktive sparringspartnere i det arbejde og de tiltag, der i denne tid udspringer af
klimar det i Metodistkirken Danmark. Dette i tæt samarbejde med kirkens lokale
klimagruppe.
Vi vil fortsat udfordre os selv i disciplinen, at være kirke p nye m der. Vi har f.eks. nu
endelig f et installeret kirkens nye streaming udstyr. Det giver os en helt anden radius
og helt nye m der til formidling af vores budskaber om Guds kærlighed. Muligheder, vi
endnu ikke kender eller har udtænkt. Samtidig er vi meget bevidste om, at den digitale
platform ikke erstatter kirkens sociale fællesskaber eller værdien i, at mødes ansigt til
ansigt. Derfor drømmer vi ogs om, at de to skal g h nd i h nd og skabe en
synergieffekt fremfor, at være hinandens erstatning eller modsætning.
Vi drømmer om, i endnu højere grad, at ytte vores fokus udad og sætte vores fælles
ressourcer i spil overfor udsatte mennesker. Julehjælpen 2020 var et vigtigt startskud og
et stort spring i den rigtige retning. Vi drømmer om at n mange ere mennesker, ogs i
løbet af ret. Derfor vil vi i 2021 lægge mange kræfter i, at videreudvikle kirkens sociale
arbejde.
Sidst men ikke mindst drømmer vi om, at kirkens aktiviteter og arbejdsgrene vil styrkes,
vokse og gro og være til glæde for nuværende og kommende medlemmer af vores
menighed. At de vil styrke trosudvikling og inspirere mennesker til, at g i Jesu fodspor.
I 2021 vil vi i særlig grad have fokus p de sm fællesskaber; sm grupperne. Vi ønsker at
alle med tilknytning til vores kirke, føler sig velkommen i et eller ere af disse.
I erkendelse af, at alle vores drømme for kirken kræver ressourcer af b de ndelig,
menneskelig og økonomisk karakter drømmer vi ogs om, at ressourcerne vil være
tilstede hvor og n r der er brug for dem.
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å

å
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Økonomi
Menighedens Regnskab 2020 og Budget 2021
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Regnskaber 2020 og Budgetter 2021 for
arbejdsgrenene.
Regnskab 2020 for MBUO
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Regnskab 2020 for MS
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Regnskab 2020 MM
MM
Indtægter
Kon ngent
MM
Emmaus
Nardus
Gaver
Koncerter
Workshops
Diverse
Husleje
Coronastø e
Tilskud lokale
Tilskud studerende
Nets
I alt

450
57625,25
96078,92
24000
41322,8
52154,39
4013,59
3000
2418
15239
7821
73,44

31/12 2020
Ak ver
Bankbeholdning
Tilgode
Ak ver i alt

304196,39

Udgi er
Diverse
Husleje
Løn
Workshops
Gaver
Conventus
Egenandel
Kontorar kler
Gebyrer
Nets
Tilskud (for meget)
I alt
Resultat
Betalt gæld
Resultat (endeligt)

Passiver
Egenkapital primo
Resultat
Gæld
Passiver i alt

-10502,66
-31000
-143851,1
-54800
-26499,8
-4164
-92127,1
-1782,9
-300
-204,62
-5541,71
-370773,89
-66577,5
-48340,76
-114918,26
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31/12 2019

197618,19 312536,45
197618,19 312536,45

312536,45 219550,62
-114918,26 44645,07
0 -48340,76
197618,19 312536,45

Regnskab 2020 Gospelkoret Emmaus
Emmaus
Indtægter
Kon ngent

57625,25

Gaver
Koncerter
Workshops

24000
26685
16630,3

Coronastø e
Tilskud lokale
Tilskud studerende

I alt

806
5079
2607

31/12 2020
Ak ver
Bankbeholdning
Tilgode
Ak ver i alt

133432,55

Udgi er
Diverse
Husleje
Løn
Workshops
Conventus
Egenandel
Kontorar kler
Gebyrer
Tilskud (for meget)
I alt

-1244,63
-10000
-78200,78
-16650
-1388
-40305,6
-594,3
-100
-1847
-150330,31

Resultat

-16897,4

Betalt gæld

-2295,08

Resultat (endeligt)

Passiver
Egenkapital primo
Resultat
Gæld
Passiver i alt

-19192,48
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31/12 2019

18856,06

38048,54

18856,06

38048,54

38048,54
-19192,48
0
18856,06

43801,84
-8048,38
-2295,08
38048,54

Regnskab 2020 Gospelkoret Nardus
Nardus
Indtægter
Kon ngent

96078,92

Koncerter
Workshops
Diverse
Husleje
Coronastø e
Tilskud lokale
Tilskud studerende

14637,8
35524,09
4013,59
3000
1612
10160
5214

I alt

31/12 2020
Ak ver
Bankbeholdning
Tilgode
Ak ver i alt

170240,4

31/12 2019

178443,99

274488,21

178443,99

274488,21

274488,21
-96044,22
0
178443,99

175749,08
52693,45
-46045,68
274488,21

Udgi er
Diverse
Husleje
Løn
Workshops
Gaver
Conventus
Egenandel
Kontorar kler
Gebyrer

-9258,03
-21000
-65650,3
-38150
-26499,8
-2776
-51821,5
-1188,6
-200

Tilskud (for meget)

-3694,71

I alt
Resultat

Passiver
Egenkapital primo
Resultat
Gæld
Passiver i alt

-220238,94
-49998,6

Betalt gæld

-46045,62

Resultat (endeligt)

-96044,22
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Regnskab 2020 og Budget 2021 for Willeruplund
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Valg og tillidsposter for 2021
Menighedsrådet
Formand (1år)
Øvrige (3 år)

Desuden deltager

Sine Åkerman (2021)
Pia Lindgren Syversen (2020)
Hanne Vestergaaard (2020)
Line Hejli Lomholt (2020)
Charlotte Levin (2020)
Julian Levin (2021)
Stina Lund (2021 for 1 år)
Shanti Digebjerg - Landsmøde 1. delegat.
Maria Bræstrup Aaskov - Formand MBUO/Præst
Thomas Risager - Seniorpræst

Del af menighedsrådet uden fremmøde, men kan tilkaldes ved behov
Pernille Esborg -Suppleant (2020)
Julie Killerup Kaae - Formand MM
Yvonne Brandt/Helge Munk - Kasserer
Lars Bræstrup - Bygningsansvarlig
Helge Munk - Lægprædikant
Knut Bjarne Jørgensen - Præst (pensioneret)

Pastoralkomite
Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Medlem under 30
Desuden deltager

Revisionskomite
Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Helge Munk (2021)
Hanne Vestergaard (2021)
Christian Syversen (2020)
Anne Grete Christensen (2020-2år)
Rune Hejli Lomholt (2020)
Shanti Digebjerg - Landsmøde 1. delegat

Julian Levin (2021)
Preben Nielsen (2021)
Henrik Bertelsen (2020)
Kamilla van Hauen (2020)
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Bygningsudvalg
Formand (3 år)
Udlejning (1 år)
Øvrige (3 år)

Willeruplund
(2 år)

Lars Bræstrup (2021)
Sine Åkerman (2021)
Christian Syversen (2021)
Anders Flinck (2021)
Henrik Bertelsen (2021)
Morten Bræstrup Aaskov (2021)
Søren Lund Rasmussen (2020)

Shanti Digebjerg (2021)
Rune Hejli Lomholt (2021)
Morten Bræstrup Aaskov (2020)
Lisbet Trøjgaard (2020)
Thomas Risager (2020)

Repræsentation ved Metodistkirkens Landsmøde
1. Delegat
2. Delegat
3. Delegat

Shanti Digebjerg (2020)
Søren Jantzen (2020)
Julian Levin (2020)

1. Suppleant
2. Suppleant

Christian Syversen (2020)
Rune Hejli Lomholt (2020)

Formand
Øvrige (3 år)

Thomas Risager - ex of cio
Hanne Vestergaard (2021)
Rikke Roland Honoré (2021)
Søren Lund Rasmussen (2020)
Charlotte Levin (2020)
Yvonne Brandt (2019)
Julian Levin (2019)
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Forslagskomite

Kontraminesterialbog Fører

Yvonne Brandt (2020)

Smågruppeledere

Harriet Becker
Shanti Digebjerg
Helge Munk
Hanne Vestergaard
Anders Flinck
Julian Levin
Preben Nielsen
Mette Risager
Christian Syversen

Referat - Menighedens årsmøde d. 7. februar
2021
Tilstedeværende:

Distriktsforstander: Jørgen Thaarup
Præster: Maria Bræstrup Aaskov, Thomas Risager
Medlemmer: Lene Bræstrup, Lars Bræstrup, Ruth Bræstrup, Morten Aaskov, Hanne Vestergaard,
Preben Nielsen, Shanti Digebjerg, Helge Munk, Anita Engelbæk, Anne Grethe Cristensen, Pia
Syversen, Christian Syversen, Dorit Munk, Sine Aakerman, Camilla Berg Paarup, Pernille Esborg,
Majken Lund Rasmussen, Søren Lund Rasmussen, Charlotte Levin, Julian Levin, Yvonne Brandt,
Harriet Becker, Julie Killerup Kaae, Line Hejli Lomholt, Rikke Roland Rasmussen, Lisbet Trøjgaard
Ikke medlemmer: ingen

Distriktsforstander Jørgen Thaarup bød velkommen til menighedens årsmøde
(Pastoratskonferencen).
Mødet indledtes med bøn

1. Konstituering

a. Valg af sekretær
Charlotte Levin blev valgt til sekretær
b. Valg af stemmetællere
Stemmer afgives ved håndsoprækning. Fremgangsmåde ved hemmelig
afstemning vedtages senere på mødet, såfremt dette skulle blive aktuelt.
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2. Menighedens beretning

a. Menighedens beretning
Menighedens beretning blev fremlagt af menighedsforstander Thomas Risager.
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra øvrige
mødedeltagere, dog talte Jørgen Thaarup om at være klar med alt det gode,
kirken har at byde på, når coronarestriktionerne atter er væk – og benyttede
lejligheden til at takke både Thomas Risager og Maria Bræstrup Aaskov for at
navigere sikkert gennem en på mange måder foranderlig tid og forandret
arbejdssituation.
Beretningen blev godkendt.
b. Forslag til fokusområder
Menighedsr dets fokuspunkter 2021
Menighedsr dets m lsætninger udspringer af kirkens vision og
mission, og i 2021 sætter vi særligt fokus p følgende:
Kirkens sociale arbejde
Kirkens vision forpligter os til et mere handlekraftigt socialt
engagement:
Vi vil ytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles
ressourcer mere i spil overfor udsatte mennesker og grupper.
B de gennem kontinuerlige og enkeltst ende aktiviteter. Vi skal i
bund og grund sætte et større aftryk i menneskers liv og vores
lokalsamfund.
Menighedsr det vil i 2021 fokusere p , pba. vores erfaringer fra
projekt julehjælp 2020, at etablere en bredere og mere
kontinuerlig h ndsrækning og støtte til udsatte mennesker og
grupper.
Fællesskaber
Kirkens vision forpligter os til motivere mangfoldige, bne
fællesskaber:
Vi vil fremelske og styrke mangfoldige, stærke fællesskaber, som
tager udgangspunkt i Jesu næstekærlighedsbud. Med
mangfoldighed mener vi diversitet og ligeværd p tværs af
kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet, generationer,
personlige værdier samt tvivl og tro.
Menighedsr det vil i 2021 i særlig grad fokusere p det
fællesskab, sm grupperne tilbyder. Vi vil gerne opn , at alle med
tilknytning til kirken føler sig velkommen i mindst t
sm gruppefællesskab.

å
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Klima
Kirkens vision forpligter os til en miljø- og klimaambition:
Vores øgede sociale engagement skal ogs komme til udtryk i en
mere ambitiøs indsats omkring klima og miljø.
Menighedsr det vil i 2021 fokusere p at være en aktiv
sparringspartner for Metodistkirken Danmarks Klimar d ifht. en
mere langsigtet strategi, samt implementere løsninger der her og
nu mindsker vores klimaaftryk og gavner miljøet. Dette i tæt
samarbejde med vores lokale klimagruppe.
Fokusområderne blev kort nævnt, der var ingen yderligere kommentarer
eller spørgsmål.
Fokusområderne blev godkendt.
c. Statistik
Statistikken blev fremlagt. Thomas Risager bemærker re fra yttede døbte
medlemmer i virkeligheden er en justering af medlemstallet. Vi har talt re for
meget gennem mange år.
Statistikken blev godkendt.
Afregning af kontingent til landskirken
Bekendende medlemmer: 114 a 300 kr.
Døbte medlemmer over 18 år: 43 a 250 kr.
Døbte medlemmer under 18 år: 54 a 0 kr.

34.200
10.750
0
44.950 kr.

d. Beretning fra MS - Metodistkirkens Spejderarbejde og MBUO Børnekirken
Beretningen er godkendt på generalforsamlingen.
Beretningerne blev modtaget.
e. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde og Gospelkorene
Beretningen er godkendt på generalforsamlingen.
Beretningerne blev modtaget.

f. Supplerende beretninger, drømme og videohilsner
Beretningen for Young Souls blev fremlagt.
Beretningen blev godkendt.
Beretningen fra Grøn Kirke blev fremlagt.
Beretningen blev godkendt.
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å

å
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Beretningen fra Omsorgsteamet blev fremlagt.
Beretningen blev godkendt.
Videohilsen fra Smågrupperne om betydningen af smågruppefællesskaber
Videohilsen fra musikkonsulent og pianist Anders Gustavsen-Sprotte
vedrørende drømme for kirkens musikarbejde fremover og info om opstart
af nyt kirkeband.
3. Økonomi
a. Regnskab 2020
Helge Munk fremlagde regnskabet.
Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.
Regnskab 2020 er revideret.
Regnskab 2020 blev godkendt.
b. Budget 2021
Helge Munk fremlagde budget 2021.
Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer.
Budgettet blev vedtaget.
c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter
1. MBUO/MS
Regnskaber og budgetter er fremlagt og godkendt på egen
generalforsamling, under forudsætning af at de går gennem revision.
2. MM/Emmaus, Nardus
Regnskaber og budgetter fremlægges og godkendes formentlig i ugen,
der kommer, på egne generalforsamlinger, under forudsætning af at de
går gennem revision.
3. Willeruplund
Regnskabet blev fremlagt og modtaget.
Den endelige godkendelse nder sted på Metodistkirken i Danmarks
Landsmøde i maj.

4. Valg

a. Formand for menighedsråd
Sine Åkerman
b. Lægleder
Vakant
c. Valg af kasserer-team
Helge Munk & Yvonne Brandt

fi
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d. Sekretær for menighedsrådet
Vakant
e. Andre til menighedsrådet
Julian Levin (3 år)
Stina Lund (1 år) (i stedet for Søren Jantzen, der ønsker at udtræde af
menighedsrådet)

f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference
Ikke valg i år.
g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference
Ikke valg i år.

h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere
MBUO: Maria Bræstrup Aaskov
MM: Julie Kaae

i. Godkendelse af lægprædikanter
Helge Munk blev godkendt og takket for sin indsats
j. Godkendelse af smågruppeledere
Seniorpræsten indstiller:
Harriet Becker, Helge Munk, Shanti Digebjerg, Anders Flinck, Preben Nielsen,
Julian Levin, Hanne Vestergaard, Christian Syversen, Mette Risager.
De blev godkendt.
k. Formand for pastoralkomite
Helge Munk
l. Øvrige til pastoralkomite
Hanne Vestergaard (3 år)
m. Godkendelse af bygningsansvarlig
Formand: Lars Bræstrup (1 år)
Udlejningsansvarlig: Sine Åkerman
Øvrige:
Anders Flinck
Henrik Bertelsen
Christian Syversen
Morten Bræstrup Aaskov
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n. Revisorer
Formand: Julian Levin (1år)
Øvrige:
Preben Nielsen (3 år)
o. Willeruplund
Vi indstiller: Shanti Digebjerg (2 år)
Rune Lomholt (2 år)
Formelt vælges disse af Metodistkirkens Landsmøde
p. Forslagskomite
Ikke forberedt valg, fem navne blev foreslået, hvorved valget afgøres af en
hemmelig afstemning ved at sende en mail til Thomas Risager umiddelbart efter
mødet med op til to navne.
Resultat: Hanne Vestergaard og Rikke Roland Honoré er valgt ind.

5. Evt. Ingen havde noget at tilføje under evt.
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