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Kære medlem eller ven af menigheden

Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige  
gene ralforsamling, hvor alle har mulighed for at give deres besyv med på alt, hvad der angår  
menighedens drift og fremtid.

Beretninger fra menigheden og dens arbejdsgrene er tilgængelige og kan diskuteres.  
Det samme gælder regnskaber og budgetter for menigheden og dens arbejdsgrene.  
Endelig er det også på årsmødet, vi vælger nye repræsentanter til menighedsråd, pastoralkomite samt 
til flere af arbejdsgrupperne i kirken.

Du er velkommen til at tage del i alt det, som foregår bag kulisserne i en kirke som denne.

I år afholdes årsmødet lørdag den 15. marts kl. 14.00-20.30

Eftermiddagen er sat af til den oficielle dagsorden med beretninger, budgetter og valg - brudt op af 
indslag fra de forskellige aktiviteter i kirken.

Der er underholdning for børnene hele eftermiddagen. 

Alle er velkomne! (Det er dog kun medlemmer af kirken, der har stemmeret.)

Om aftenen holder vi festmiddag! Menighedsrådet er værter, og middagen vil være ledsaget af forskel-
lige underholdende indslag og konkurrencer.

Tilmeldinger til middagen er nødvendig til Maria Bræstrup Aaskov på mariaaaskov@gmail.com
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I gamle dage kaldte vi det pastoratskonference. 
Det blev siden til årsmøde, og nu kalder vi det, 
som vi er samlet om i dag, for en årsfest.
I al teori om ledelse er det god latin, at man aldrig 
misser en anledning til at fejre, når noget godt 
er sket. Så vi indbyder i dag til årsfest, hvor DU er 
meget velkommen.

Hvad er det så vi skal fejre?
Vi skal fejre 2013! Det er det korte svar.

Velkommen til årsfest!

Thomas Risager
præst & menighedsforstander

Velkommen til Årsfest!
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Dagsorden til menighedens årsmøde 2014
 
1.  Konstituering
 a. Valg af sekretær
 b. Valg af stemmetællere

2. Menighedens beretning
 a. Menighedens beretning/vision (TR)
 b. Forslag til fokusområder
 d. Statistik
 e. Beretning fra MS - Metodistkirkens Spejderarbejde og Børnekirken
 f. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde,  
  gospelkorene Nardus, Emmaus og Joy Sticks
 g. Supplerende beretninger: Pastor Knut Bjarne Jørgensen, Mad og Fællesskab,  
  Kirkehøjskolen, Grøn Kirke

3. Økonomi
 a. Regnskab 2013
 b. Budget 2014
 c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter
  1. MS/Børnearbejdet
  2.  MM 
  3. Willeruplund

4.  Valg
 a. Formand for menighedsråd
 b. Lægleder
 c. Godkendelse af tilsat kasserer
 d.  Sekretær for menighedsrådet
 e. Andre til menighedsrådet
 f. Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference 
 g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference
 h. Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere
 i. Godkendelse af lægprædikanter
 j. Godkendelse af smågruppeledere
 k. Formand for pastoralkomite
 l. Øvrige til pastoralkomite
 m. Godkendelse af tilsat bygningsansvarlig
 n. Revisorer
 o. Willeruplund
 p. Forslagskomite

5.  Evt.
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Beretning for Emmauskirken - 
Metodistkirken i Odense 2013

Lige nu er visionsgruppen i proces med at få system i 
de mange drømme, som var mennesker på sinde, og 
om kort tid er vi klar til at indkalde til et ekstraordinært 
menighedsmøde, hvor vi skal diskutere forslaget til 
vores nye vision. 
Vi tror stadig, at Metodistkirken i Odense kan være et 
klart budskab om Guds kærlighed. 

Nye mennesker
Ved langt de fleste gudstjenester  er der gæster, som 
er til gudstjeneste for aller første gang. Dette er meget 
opmuntrende, og jeg oplever, at menigheden som 
helhed er utroligt gæstfri. Nye mennesker står sjældent 
helt alene, og jeg glæder mig over at se, at der er men-
nesker, som opsøger de nye og taler med dem. Faktisk 
er det tit sådan, at jeg ikke selv når at tale med de nye, 
da der hele tiden er nogen andre, som er i samtale med 
dem. Dette er utrolig positivt. Men når det er sagt, så 
kan vi blive meget skarpere på at få folks kontaktoply-
sninger og mailadresser, sådan at det opleves som om, 
at vi virkelig er interesseret i at holde kontakt med dem. 
Jeg overvejer, at vi skal holde mere styr på, hvem som 
faktisk er til vore gudstjenester ved hjælp af et elek-
tronisk indcheckningsystem. Dette vil med tiden give os 
et godt overblik over aldersfordeling og andre nyttige 
data. 

Godt på vej 
Vækst er stadig et nøgleord, når der skal rapporteres 
fra året 2013 og ses fremad ved denne årsfest. Det er 
stadig sådan, at det kan opleves, som om man er med i 
en drøm. Men her i kirken overgår virkeligheden nogen 
gange drømmene. 

Visioner forandrer verden 
Vi oplever ganske tydeligt, at vores vision 2015 er ved 
at være opfyldt. Når en vision er opfyldt, mister vi den 
drivkraft og motivation, der er i at strække sig frem mod 
målet. Risikoen er, at kirken ganske stille og roligt bliver 
præferencedrevet frem for visionsdrevet. Det sidste er 
klart mere spændende end det første, idet en præfer-
encedrevet kirke meget hurtigt bliver uden dynamik og 
ikke er i stand til forandring. 
Verden omkring os forandres med lynets hast, og der 
er meget der tyder på, at konstant forandring er det 
nye normale. Dette gælder også for kirker, som er sat i 
verden for at være et klart budskab om Guds kærlighed. 
Vi er nu midt i en spændende visionsproces, hvor vi 
med fælles hjælp forsøger at nå frem til, hvad der er 
Guds drøm for kirken i Alexandragade. Det er meget 
opmuntrende, at så mange har deltaget i de to visions-
aftener, som vi har afviklet. 
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God musik giver begejstring
En væsentlig del af den positive oplevelse af at gå til 
gudstjeneste, som vi hører mennesker har, er vores 
utroligt gode musik. Hver gang jeg besøger andre 
kirker - også i det store udland - så glæder jeg mig over, 
hvor god musik og sang, vi har i vores kirke. 
Her skal udtrykkes en stor tak til musikkonsulent Preben 
Holmberg, som spiller langt ud over forpligtelserne i 
kontrakten. 
Også en stor tak til sangkoordinator Mette Risager og 
alle sangerne fra vores sangteam, som søndag efter 
søndag stiller op og bidrager med smukke stemnings-
fyldte soloer. 

Vi glæder os stadig over, at mange mennesker søger 
til kirken, fordi de gerne vil være en del af et gospel-
kor. Vores store gospelkor Nardus har venteliste til de 
130 pladser, som er til rådighed. I året, der er gået, har 
bestyrelsen i Nardus haft vældigt meget at lave og 
nu glæder vi os over, at Sussi Lindberg er tilbage som 
formand. 

Gospelkoret Emmaus vokser og forandrer sig i disse år. 
Ida Frank, som er formand, og Mette Risager stræber 
efter at udvikle Emmaus’ økonomi, så den kan hvile i sig 
selv.

Som I også kan læse i beretningen fra MM, blev 2013 
året, hvor vi måtte indse, at vores satsning på Junior-
gospel ikke gav de resultater, som vi håbede på. På 
trods af Ida Franks og Preben Holmbergs utrættelige 
indsats, blev koret aldrig stort nok til at klare sig uden 
et substantielt tilskud fra Willeruplund. Menighedsrådet 
traf sammen med Ida Frank den tunge beslutning at 
afslutte aktiviteterne med udgangen af 2013. 
Der er stadig en lille gruppe sangere knyttet sammen 
med Ida og de har for nyligt være af sted på Young Co-

penhagen Gospelfestival. 
Vores musikfolk gør en kæmpe indsats og de fortjener 
en stor tak. Hermed givet til Preben Holmberg, Mette 
Risager og Ida Frank. 

Kommunikation
Der er ikke megen pointe i at have et klart budskab om 
Guds kærlighed, hvis ikke vi er i stand til at kommu-
nikere det ud. 
Vores nye hjemmeside www.metodistkirken-odense.dk 
er endelig i luften og den integrerer de sociale medier, 
præcis som vi har ønsket. Vi oplever at vores trafik på 
nettet bevæger sig fra hjemmesiden mod facebook-
siden. Dette betyder at vi i stigende grad er nødt til at 
overvåge siderne og være tilstede ved at kunne svare 
spørgsmål. 
Vi har slanket vores menighedsblad, idet det var meget 
klart, at ganske få faktisk hentede det ned fra nettet. De, 
som foretrækker at få bladet i hånden får den samme 
information, som de altid har fået. 
Den høje kvalitet i vores kommunikation skyldes i høj 
grad Rikke Holmberg. Tak for din indsats.

Børnekirken
Det er en fornøjelse at se de glade børn, som kommer 
ned i kirken søndag efter børnekirken. For mange bliver 
et af gudstjenestens højdepunkter, når børnene del-
tager i nadver mod gudstjenesten afslutning.
Børnekirkens medarbejdere gør en stor indsats, og de 
har noget, der ligner et smågruppe-fællesskab, som 
også er meget givende for dem. 
Det er en glæde, at der er mange børn om søndagen, 
men det er også tydeligt, at de kommende udfordringer 
ligger i at holde fast i de ældste i børnegruppen. Dette 
kommer til at kræve flere medarbejdere. 
Tak til Maria Bræstrup Aaskov for den store indsats med 
udviklingen af programmer og den daglige koordine-
ring. 
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Gudstjenesten 
Der er altid udvikling i vores gudstjeneste, og sådan 
bør det også altid være. Det er tydeligt, at vores læng-
ere prædikenserier er noget, som vi skal fastholde. I 
perioder op til højtiderne har vi brug for at få hele den 
bibelske historie med, og derfor vil vi op til disse holde 
fast i United Methodist tekstrækken. 
Som præst oplever jeg, at der er brug for at en del 
af prædikerne er mere undervisende end egentlig 
forkynd ende. Men det kan nu også godt hænge sam-
men. 

VEJEN
Sidste efterår kom vores nye undervisningssytem VEJEN 
fint fra start. Der var 16 deltagere gennem det første af 
de tre planlagte kurser. “Tag de første skridt” er planlagt 
til at skulle gennemføres hver sæson, og tilmeldingerne 
til forårets udgave strømmer ind. 
Det er også planlagt i dette forår, at sætte gang i anden 
del af VEJEN - nemlig kurset “På Vej.” Her kommer vi 
omkring centrale metodistteologiske begreber som 
nåde, helliggørelse, dåb, nadver og kirkeforståelse. Vi 
taler om hvad der sker når den første begejstring over 
at fundet tro lægger sig. Desuden skal vi sammen læse 
et evangelium og andre centrale tekster i Bibelen og 
vi skal sammen lave og gennemføre en gudstjeneste. 
Underviserne på dette kursus er kirkens præst Thomas 
Risager, Lægprædikant Helge Munk og andre af kirkens 
ledere.

Pastor Knut Bjarne Jørgensen 
har 50 år jubilæum
I foråret er det 50 år siden pastor Knut Bjarne Jørgensen 
blev ordineret og begyndte sin tjeneste som præst i 
Metodistkirken. Dette markeres på Metodistkirkens 
Årsmøde på Lægaarden samt lokalt i Odense ved en 
gudstjeneste efterfulgt af et lækkert kaffebord, hvor der 
vil være anledning til at bringe en hilsen. Tak til Knut 
Bjarne Jørgensen for indsatsen med Kirkehøjskole og 
besøgstjeneste her i kirken. 

240.000 mere i kassen  
om året!
Kirkens økonomi er i udganspunktet under sundt 
forvalterskab. Vores budgetter og regnskaber er i orden 
takket være vores kasserer Karen Marie Pedersen. 
Som det fremgår af regnskaberne fra de sidste mange 
år, så er menighedens drift helt afhængig af et meget 
stort tilskud fra Willeruplund fonden. Willeruplund er i 
sit udgangspunkt dedikeret til at skabe nyt og primært 

nyt socialt arbejde. Derfor søger menighedsrådet med 
de kommende års budgetter, begyndende med i år, at 
klare en større del af de ting, som Willeruplund plejer 
at støtte. En menighed af vores størrelse kan godt klare 
lidt mere selv. 
Alle nye medlemmer er gennem samtaler med vores 
præst. De modtager skriftlig information om, hvilke 
økonomiske forventninger vi har til hinanden. Vi siger 
tydeligt, og det står tydeligt på hjemmesiden, at ved en 
normal indtægt (sat til 250.000 kr.) koster det 6000 kr. 
årligt at være medlem af Metodistkirken. Det er klart at 
har man mere kan man betale mere - og lige så klart er 
det, at har man mindre, betaler man naturligvis mindre. 
Ved gennemgang af vores bidragslister fremgår det 
imidlertid, at der er 40 medlemmer, der ikke, som lovet, 
ofrer økonomisk til kirkens fællesskab. Hvis de alle disse 
har en normal indtægt, betyder det intet mindre end at 
der mangler kr - 240.000 i vores fælles kasse. 
Vores kasserer Karen Marie Pedersen skriver til alle, som 
ikke betaler. Menighedsrådet vil i det kommende år 
gøre en indsats for at alle medlemmer betaler. De 6000 
kr. pr. medlem svarer nogenlunde til det, der er brug 
for, at vi i gennemsnit betaler, for at vi kan opfylde vores 
visioner. 
Hvis vi alle investerer af vores økonomi, har vi et godt 
fundament for med vores nye vison i hånden at foran-
dre verden med et klart budskab om Guds kærlighed. 

Thomas Risager
Præst, Menighedsforstander.
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Mission
KLART BUDSKAB OM GUDS KÆRLIGHED

Vision 2015
Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Hundredvis af mennesker fra hele Fyn søger 
kirken, fordi de her finder:

• En kirke, som udstråler engagement, liv 
og tro. En tro, der kan forvandle mennesk-
er og gennem dem påvirke hele vores 
samfund.

• En kirke med et varmt og imødekom-
mende fællesskab

• En kirke, som tager Gud og mennesker 
alvorligt

• En kirke, hvor børn og unge tager 
forældrene med, fordi de elsker at være 
her

• En musikkirke, hvor gospel og anden 
musik har høj prioritet.

• En kirke, der tager socialt ansvar, både 
lokalt og globalt.

• En kirke, som forstår at kommunikere sit 
klare budskab om Guds kærlighed.

Derfor vokser menigheden.

Menighedsrådets forslag til  
fokusområder (målsætninger) i 2014
I det kommende år ser menighedsrådet disse konkrete fokusområder, som vil tiltrække sig den primære 
opmærksomhed og arbejdskraft:

• Færdiggørelse og implementering af ny vision

• Undervisning og ledereuddannelse

• Fokus på sund økonomi

Værdier
• Vi vil være åbne og troværdige kristne.

• Vi vil på grundlag af vor kristne tro, etik 
og tradition, være åbne overfor  
ufordringer og forandringer. 

• Vi vil være en kirke præget af engage-
ment, visioner og levende tro. 

• Vi vil være et kærligt og omsorgsfuldt  
fællesskab. 
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Pastor Knut Bjarne Jørgensens rapport

Det er på ingen måde kedeligt at være metodist:

I et af mine tidligere embeder havde vi to ægtepar, 
som var aktive både på arbejdsmarkedet og i 
menighedens forskellige aktiviteter. De nærmede 
sig pensionistalderen og havde bestemt sig for, at 
hurtigst muligt tage på en bustur over grænsen.

Nu blev det først efter et par år de fik deres ønske 
opfyldt.

I bussen sad der et ældre ægtepar bag dem, som 
beklagede sig over hvor kedelig pensionisttilværel-
sen var, for den eneste glæde de havde var, at tage 
med bussen på indkøbstur over grænsen. Den 
ene fra vor kirke fortalte at han fortrød, at han ikke 
havde indbudt dem til kirken, for der kedede man 
sig aldrig.

Jeg tror denne lille episode kunne være fortalt af 
hvem som helst, der kommer i vore kirker.

Når der skal skrives en rapport over min tjeneste i 
kirken, kan det gøres med såvel få ord, som man-
ge.

Igen er der gået et år, hvor jeg har fået betroet at 
tage hånd om besøgstjeneste og være med i Kirke-
højskoleudvalget. Begge dele er jeg glad for at 
være med i, såvel som at få betroet gudstjenester 
og andet, hvilket jeg siger menigheden tak for.

Når det gælder besøgstjenesten, ser jeg det som 
et vigtigt led i at holde kontakt med medlemmer 
og venner af kirken, som af en eller anden årsag 
ikke kan komme til kirke. Derfor vil et besøg være 
et godt bindeled til kirken, så vedkommende ikke 
føler sig glemt af kirken.

Samarbejdet med Seniorpastor Thomas Risager 
fungerer godt. Vi har en god dialog og fortrolighed.

Man skal ikke holde sig tilbage med at bede om et 
besøg af mig, hvad enten man er ung eller ældre. 

Knut Bjarne Jørgensen
Præst.
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Beretning for Kirkehøjskolen

Indberetning vedr. Kirkehøjskolens arbejde i konfe-
renceåret 2013 – 2014:
Efterårssæsonen 2013 blev med temaet Henfarne 
slægter - forglem dem ej! I arv de gav dig en ædel gave 
udbudt med følgende 3 foredrag:
18. september: ”Hvad siger Carl Holst om Grundtvig?”  
ved regionsformand Carl Holst.
23. oktober: ”Frelsens Hærs sang- og musiktradition.” 
ved Anne Lise og Erik Silfverberg.
20. november:   ”Mormor var hendes øjne” - pastor Knut 
Bjarne Jørgensen fortæller om Fanny (Frances) Jane 
Crosby, en af metodismens salmedigtere.

Forårssæsonen 2014 er med temaet At være mindretals-
kirke! Udbudt med følgende 3 foredrag:
26. februar: ”Dansk Kirke i Sydslesvig. At være kirke på 
folkekirkelig vis i en tysk kontekst.”  ved provst Viggo 
Jacobsen, Flensborg.
19. marts:  ”Nu spirer det frem!”  Metodistbiskoppen 
over Norden og De Baltiske Lande Christian Alsted 
fortæller om Metodistkirkens arbejde i biskops områ-
det.  
23. april:  ”Kongelig indbydelse. – Fra fransk huguenot 
til dansk reformert. ” – ved præst Sabine Hofmeister.

Kirkehøjskolen – kørende på 11. år - søger fortsat at 
udbyde gode og engagerende foredrag i relation til 
dagens og fremtidens vilkår for menigheden. Møderne 
har hver gang samlet 20 – 25 deltagere.

Følgende medlemmer af udvalget er villige til at lade 
sig genvælge: Finn Andersen, Bente Funkhof-Grill og 
Knut Bjarne Jørgensen. Thomas Risager er fast medlem 
af udvalget.

Venlig hilsen
Finn Andersen,  Andrew Bech,  

Bente Funkhof-Grill, Knut Bjarne Jørgensen,  
Thomas Risager
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Beretning for MM

Året 2013 har på mange måder været et travlt år. 
Både Emmaus og Nardus har haft mange koncerter ved 
store og små arrangementer, både ude og hjemme.  

Begge kor leverede en flot og nærværende indsats ved 
Metodistkirkens årskonference i Holstebro, og satte på 
fornemste vis fokus på musikarbejdet i vores kirke, og 
på den ånd der præger vores hus. 

Den store koncertaktivitet har desuden også medført 
muligheden for at indkøbe lydudstyr, som let kan med-
bringes ved de mange koncerter ude af huset. Flot gået! 

Den store koncertaktivitet er medvirkende til at gøre 
vores kirke kendt for mennesker, der ellers ikke ville 
have hørt om os. Korenes medlemmer benytter sig i 
stigende grad af kirken og dens mange tilbud. Dette 
er rigtig positivt og noget vi skal prøve at fastholde 
fremover. 

Der er i det hele taget rigtig god og positiv gang i 
musikarbejdet, og dette afspejles i den gode stemning i 
korene. Både Nardus og Emmaus er præget af en positiv 
ånd, en evne til at stå sammen og masser af næstekær-
lighed - ting vi på intet tidspunkt må komme til at tage 
for givet. 

Igen i år er det lykkedes Mette Risager at sammensætte 
repertoirer, der flot illustrerer den energi, hjertevarme, 
nærvær, talent og glæde sangerne besidder. Emmaus, 
Nardus, Mette og Preben er kontinuerligt med til at 
levere varen på fornemste vis - TAK for det. 

Året 2013 blev desværre også året hvor det blev 
besluttet at nedlægge kirkens Juniorkor Joysticks. En 
ærgerlig men nødvendig beslutning, da søgningen 
til koret desværre var alt for lille. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at sige et stort tak til Ida Frank for alt 
hendes hårde arbejde, den store vilje og kampen for 
at holde gang i Joysticks. Du har gjort et fremragende 
stykke arbejde! 

I årets løb blev der fokuseret på korenes økonomi, og 
arbejdet for at skabe god og sund økonomi i både 
Emmaus og Nardus. Dette medførte muligheden for at 
optage endnu flere dygtige sangere i Emmaus. 
Med blikket tilbage på 2013 er der samtidig så småt 
taget hul på et 2014, der på alle måder tegner fremra-
gende. Påskemessen skal igen trække fulde huse og 

skabe energi, glæde og sammenhold på tværs af de to 
kor. Det kan kun blive godt! 

Tak for et fremragende 2013 - lad og gøre det lige så 
godt i 2014. 

Gitte Davidsen 
Formand MM 
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Børnearbejdet
Det myldrer med liv og glade dage på tredje sal hver 
søndag, når børnene samles om kirke i børnehøjde. 
De enkelte søndage knyttes sammen i temarækker. 
2013 har blandt andet budt på et forløb om kærlighed, 
kongeriget (Gud er vores konge), en tidsrejsen tilbage 
til Bibelens tid med tidsmaskinen og en række søn-
dage om Metodistkirkens kirkefar John Wesley. De-
suden har vi i efteråret også været på sporet af 
Bibelens mysterier. 

I december måned rykkede forkyndelsen hjem i 
stuerne hos mange, med julekalenderen Englenes jul. 
Julekalenderen var en interaktiv julekalender på inter-
nettet, hvor børnene hver dag kunne åbne en ny låge 
med dagens bibelhistorie. Englene var også udgangs-
punkt for søndagens børnekirker. 

Det er en særlig gave for os medarbejdere i 

Beretning for MS
Børnekirken og Spejderarbejdet

børnekirken at opleve det fællesskab børnene har med 
hinanden. Vi oplever, hvordan børnene føler sig trygge 
i hinandens selskab og drager omsorg for hinanden om 
søndagen, og hvordan venskaber bliver knyttet. 

Børnekirken har desuden i fællesskab med hele  
menigheden fejret generationsgudstjenester, tilrette-
lagt af Børnekirkens medarbejdere og været fælles om 
Fastelavn og Julefest.

Ud over børnekirken, er der tilbud om børneprogram 
ved Mad og fællesskab. Det er primært fællesskab med 
leg, konkurrencer, kreative påhit og spil, ikke egentlig 
forkyndelse eller formidling.  

Desuden har der i løbet af 2013 været et par samlinger 
for gruppen af betweens. 
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Beretning for 
Juniorgospelkoret Joy Sticks

Spejderne
Der er stadig en lille gruppe unge mennesker som træk-
ker i den grønne uniform af og til. De deltager hoved-
sageligt i MBUF’s aktiviteter på landsplan.  
Der var bl.a. en god gruppe fra Odense afsted på  
spejdernes landslejr i sommer. 

Det har i 2013 været en velsignelse at lave spejder- og 
børnearbejde ud fra Metodistkirken i Odense.

På vegne at spejder- og børnearbejdet.
Anne Grethe Christensen & Maria Bræstrup Aaskov

Året 2013 har været utrolig begivenhedsrigt for Joy-
sticks.

Forårssæsonen startede rigtig godt ud, med mange nye 
piger. Aldersgrænsen blev sat ned til ti år, hvilket gav en 
stor aldersforskel i koret, men på trods af dette var sam-
menholdet stærkt og fremmødet stort. 

Joysticks prøvede i foråret noget helt nyt og meget 
spændende. Vi blev kontaktet af Odense Pigegarde, der 
spurgte om vi ville lave en fælles forårskoncert på Råd-
huset – og det sagde vi selvfølgelig ja til. Torsdagen in-
den koncerten tog vi til Næsby, hvor Pigegarden øver til 
hverdag. Her fik vi prøvet den ene fællessang af, og fik 
hørt garden spille et par numre. Koncerten lå en dejlig, 
solrig lørdag. Pigegarden sad på scenen i deres flotte 
uniformer, og Joysticks var spændte på at optræde et 
helt nyt sted. Vi var heldige at have Rune Lomholt som 
lydmand. Koncerten gik rigtig godt, og bagefter fejrede 

vi det med softice i solskinnet. 

Joysticks deltog også i årets gospel gathering – denne 
gang holdt i kirken med Emmaus som vært. Pigerne var 
på som det første kor, og de var meget nervøse. Heldig-
vis fik vi en masse opbakning fra de andre kor. Det var vi 
glade for :-)

Forårssæsonen blev afsluttet på mongolian barbecue 
med lækker mad – og iskonkurrence! Det blev et tæt 
løb, men vinderen nåede at spise 18 kugler is. Vi kunne 
næsten trille ud af restauranten bagefter.

Efter sommerferien var der stort mandefald i Joysticks. 
Rigtig mange var enten blevet for gamle, skulle på 
efterskole eller havde travlt i skolen. Da Joysticks i flere 
år har været nedadgående blev det derfor besluttet at 
koret skulle lukkes ned. Men vi skulle også slutte af med 
manér! Så efterårssæsonen gik ikke stille af sig.
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En af de ting vi sluttede af med, var juletræstænding i 
Rosengårdcentret sammen med Emmaus. Det var rigtig 
skægt at stå oppe på balkonen og synge sammen med 
”de voksne” på et rigtigt korjob. Vi kunne se ned på de 
mange børn og voksne der skulle tale med juleman-
den, og det store træ der lyste op. 

Weekenden efter tog vi op til Århus og besøgte koret 
Young Gospel Voices. Vi tog toget tidligt lørdag mor-
gen og havde pakket morgenmad med. Hele lørdagen 
brugte vi på at lege og lære hinanden at kende, og 
selvfølgelig synge en masse gospel, til gudstjenesten 
søndag morgen. Om aftenen så vi film, spiste pizza 
og en masse slik, og vi sov alle sammen på tredje sal 
i kirken. Søndag formiddag sang vi til gudstjenesten, 
og fik en hurtig frokost inden vi fandt toget tilbage til 
Odense. Pigerne var fulde af fis og ballade, og alle de 
øvrige passagerer blev underholdt med deres egen pri-
vate gospelkoncert. Weekenden var en kæmpe succes. 
Venskaber blev knyttet på kryds og tværs, og sammen-
holdet i Joysticks blev rigtig stærkt. 

Julekoncerten to dage efter, blev sunget sikkert  
igennem selvom koret kun bestod af fire piger. Her 
kunne man virkelig mærke hvor meget der var blevet 
lært på turen til Århus. Vores juleafslutning blev afholdt 
i kirken med slik og pjat og leg, og selvom vi alle var 
triste over at skulle lukke Joysticks, var ingen af os i tvivl 
om at vi sluttede på den bedst mulige måde.

Jeg vil slutte af med personligt at sige tak for de to 
et halvt fantastiske år jeg har fået i Joysticks. Det har 
været en kæmpe oplevelse for mig at lære så mange 
unge og dygtige piger at kende, og se dem udvikle sig. 
Jeg vil fortsat forsøge at virke som gospelkontakt til 
de unge der har lyst til at synge – blandt andet ved at 
arrangere tur til Young Copenhagen Gospel Festival i 
marts. Og måske vil der en dag være så mange børn og 
unge der har lyst til at synge, at Joysticks kan vækkes til 
live igen 

På vegne af Joysticks
Ida Frank

Der øves på livet løs i Århus

Sommerafslutning på Mongolian barbecue

joystick synger forårskoncert  
sammen med Odense Pigegarde
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Beretning for Gospelkoret Nardus

Vi står der, hvor vi er forbi julens ”Now behold the 
Lamb”, og i gang med de indledende (stræk)øvelser til 
påskemessens ”Stranger” og ”Reign”. Det er februar og 
der er allerede gået et år, siden sidste beretning.  

Det er noget med, at tiden går hurtigt i godt selskab - 
Og Nardus, ja det er i hvert fald godt selskab. Tirsdag 
aften er for mig det ugentlige ”resting place”, hvor jeg 
kan være, lade op og være sammen med mange gode 
venner. Tak til Jer alle sammen, og tak til Thomas, Mette 
og Preben.
 
2013 var året, hvor vi foruden koncerter, gospelgathe-
ring og gudstjenester herhjemme i Metodistkirken, 
delte ud af vores gode gospelenergi i Vollsmose, Nørre 
Broby, Ubberud og Skamby Kirker. Vi havde også 
fornøjelsen af at synge ved Metodistkirkens Landsmøde 
i Holstebro.  Det var en stor oplevelse, hvor vi lærte 
hinanden bedre at kende, og hvor vi viste de andre 
deltagere, hvordan vi synger her.

I foråret var der mange arrangementer, hvorimod 
efteråret har været mere stille, eller i hvert fald uden så 
mange aktiviteter ud af huset. Vi har i stedet brugt tiden 
på at øve os, og blive endnu bedre.

I årets løb er vi blevet ret drevne med at bruge beta-
lingssystemet Conventus, og når det alligevel kniber en 
gang imellem, så er vi gode til at hjælpe hinanden.
Vi kan med glæde sige, at vi også i 2013 har støttet 
velgørende formål, heriblandt skolebørn i Congo, 
Ungdommens Røde Kors’ sommerferier for børn og 
opstarten af gospel i Østlande. 

I Nardus’ ArbejdsUdvalg har vi i det forgangne år haft 
en lang række projekter. Korets profil har længe været 
et hængeparti, men den er nu endelig færdig og bliver 
lagt ind på kirkens hjemmeside. Vi har også søsat et 
månedligt nyhedsbrev, som bl.a. giver overblik over 
kommende arrangementer og korte mødereferater. 
For tiden arbejder vi på en medlemstilfredsheds-
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undersøgelse, og vi er også i færd med at få nardus.dk 
til at blive korets hjemmeside frem for en betalingsside. 
I NAU har vi oplevet et formandsskifte, da Tine Evert af 
personlige årsager ønskede at trække sig fra posten, 
som så blev overtaget af næstformanden.

Vi har så småt taget hul på 2014, og det bliver uden 
tvivl et godt Nardus-år, som jeg ser meget frem til. Vi er 
kommet godt fra start sammen med dejlige kormed-
lemmer, nye som gamle, vi har allerede her i januar 
oplevet store, tårefremkaldende øjeblikke og så ligger 
der mange arrangementer og venter på os i det nye år. 
Det bliver godt!
 
Jeg håber på, at det nye NAU, som vælges her i februar, 
fortsætter på projekter, initiativer og traditioner, og at 
vi alle i koret bakker op, så vi kan få det endnu bedre 
hver tirsdag og når vi, ude som inde, deler ud af den dér 
gode Nardusenergi. 

Jeg vil sige tak for min korte tid som formand af reser-
ven, og ønske den kommende formand god vind! 

Camilla Berg, 
Fungerende formand for NAU 
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Beretning for Gospelkoret Emmaus

Der er gang i Emmaus. 

Det afspejles ikke bare bogstaveligt, men også i et 
tilbageblik på årets gang – for 2013 har bestemt ikke 
været et stille år.

Emmaus er et ambitiøst og ansvarsfuldt kor, og derfor 
går vi også op i at have en bæredygtig økonomi. Vi har 
i løbet af året taget en masse initiativer til at forbedre 
Emmaus både musikalsk og økonomisk. Disse initiativer 
inkluderer blandt andet et øget medlemstal samt flere 
koncerter i kalenderen. Den helt store forandring kom, 
da vi i arbejdsudvalget besluttede at ”ryste posen” og 
lave en omfordeling i alle stemmegrupper. Vi har nu 
fået tre stærke stemmegrupper; en sopran, en mez-
zosopran/første alt og en anden alt/tenor gruppe. Vi er 
stadig i tilvænningsfasen, men koret har fået en fantas-
tisk lyd, og er blevet mere stabilt.

Året startede med et job som opvarmning til DR´s store 
indsamlingsshow i kongrescentret. En noget speciel 
men bestemt også sjov oplevelse for os – her havde 
vi en chance for at mænge os med de kendte i V.I.P.-
rummet. Hele oplevelsen blev endnu bedre, da Nordea 
opfordrede os til at søge Nordea-fondens årlige legat 
på 10.000 kr. Pengene fik vi, og vi kunne derfor gladelig 
bidrage til kirkens kommende indkøb af nyt lydudstyr! 

Emmaus har haft mange småkoncerter i året der er 
gået. Vi har sunget i rosengårdcentret to gange til jul 

– både ved juletræstænding, men også en ”flash-mob” 
hvor koret sang acapella flere steder rundt i centret. 
Dexter blev besøgt lidt tidligere på efteråret, til en 
blues-aften. Og så var det os, der var værter for årets 
gospel-gathering med de andre gospelkor i Odense. 

Udover vores ud-af-huset-koncerter, har vi sunget til 
både almindelige gudstjenester, samt afholdt to gos-
pelgudstjenester. De almindelige gudstjenester er rigtig 
dejlige, og mange af os nyder intimiteten ved disse. 

Gospelgudstjenesterne er til gengæld der hvor vi 
folder os helt ud og bliver ekstra kreative! Ofte er det et 
par stykker fra koret der arrangerer den – i foråret var 
temaet ”livet er en fest” – og det blev fejret med disco-
kugle, glimmer og velkomstdrinks.

2013 blev også året hvor repertoiret begyndte at blom-
stre med egne gospel-kreationer. Vores skønne dirigent 
Mette Risager har skrevet flere dejlige sange, men også 
mange af kormedlemmerne har haft gang i den indre 
komponist! Måske bliver det næste projekt en koncert 
med vores egne sange. 

Kort sagt har 2013 været et år fyldt med kreativitet, 
udvikling og oplevelser. Frøene er blevet sået til en ny 
og spændende sæson for Emmaus!

På vegne af Emmaus
Ida Frank
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Statistik 2013
  

  2013	 2012

            (udfyldt sidste år)

Medlemmer i fuld forening    
Medlemmer i fuld forening den 1. Januar 2013 108 103

Optaget ved bekendelse 5 8

Tilflyttede 0 0

Fraflyttede 0 1

Udmeldte 1 1

Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen 0 0

Døde  1 1

Medlemmer i fuld forening den 31. december 2013 111 108  

    

Personer i forberedende medlemskab    
Personer i forberende medlemskab den 1. Januar 2013 71 64

Døbte 9 3

Optagne eller tilflyttede 7 8

Fraflyttede, slettede og udtrådte 1  4

Personer i forberedende medlemskab under 18 år 45 (48)

Personer i forberedende medlemskab over 18 år 41 (23)

Personer i forberedende medlemskab 31. december 2012 86 71  

Samlet antal medlemmer i fuld forening og i forberedende   

medlemskab den 31. december  197 179 

    

Øvrige medlemmer    
Tilknyttede medlemmer  0 0

Associerede medlemmer  4 4

Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december 4 4 

Samlet medlemsskare  201 183
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  2013	 2012

             (udfyldt sidste år)

Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger    
Vielser 2 5

Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 2 3

Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) 3 2

Deltagere i smågrupper (Intro til tro og Kirke og lign.) 75 75

Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) 0 0 

Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper   

den 31. december 75 75  

     

Børne- og ungdomsarbejdet    
MB - Metodistkirkens Børnearbejde 0 0

MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund 0 0

MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken 34 39

MM - Metodistkirkens Musikarbejde 17 13

Medlemmer af Joysticks 8 14

Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den    

31. december 59 66

   

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

Kontaktkreds den 31. december 425 425

    

Lægprædikanter 
Lægprædikanter den 31. december 2 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 625 625   
    

Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse  82 91
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Årsregnskab 2013



www.metodistkirken-odense.dk 21



www.metodistkirken-odense.dk22



www.metodistkirken-odense.dk 23



www.metodistkirken-odense.dk24



www.metodistkirken-odense.dk 25



www.metodistkirken-odense.dk26



www.metodistkirken-odense.dk 27



www.metodistkirken-odense.dk28



www.metodistkirken-odense.dk 29



www.metodistkirken-odense.dk30



www.metodistkirken-odense.dk 31



www.metodistkirken-odense.dk32



www.metodistkirken-odense.dk 33

Årsregnskab 2013
MS - Spejderne og Børnekirken

Driftsregnskab for 2013
Budget 2014  Året 2012 

Indtægter :

 8.000 Kontingenter  10.250,00  7.500,00 

Deltager betaling  -    -   

 5.400,00  -   

Salg af trøjer og uniformer  -    -   

Rejse og kursus refundering  900,00  2.668,75 

 10.000 Gaver fra fonde og private 2013  10.000,00  -   

 12.000 Offentlige tilskud  -    12.800,00 

Modtaget tilgodehavende  -    3.000,00 

Renter  20,18  6,62 

 30.000,00  26.570,18  25.975,37 

Udgifter :

 6.000 Drifts omkostninger  1.466,72  2.493,59 

 3.000 Ture og arrangementer  2.303,77  150,00 

Sommerlejr  6.300,00  -   

Kurser  -    6.100,00 

 9.000 Husleje til Kirken  9.000,00  9.000,00 

 5.000 Deltagelse i Lands arrangementer  4.600,00  2.500,00 

 500 Kontingent til Landskassen  -    625,00 

 2.000 Rengøring af lokaler  2.000,00  2.000,00 

 500 Porto og andet  175,00 

Transport til ture  -   0,00

 26.000,00  25.670,49  23.043,59 

4.000,00 Driftsresultat for 2013 899,69 2.931,78

Balance pr. 01.01.2014

Aktiver :

Kasse  -   

Bank  19.606,54 

 19.606,54 

Passiver

Egenkapital primo 2013 Kontant  -   

Egenkapital primo 2013 Bank  18.706,85 

Resultat 2012  899,69 

 19.606,54 

Odense den     feb. 2014

Kasserer

Revisorpåtegning

Vi har revideret det af ledelsen aflagte regnskab i 2013 for MB & MS i Odense

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold

Odense d.

Revisor Revisor

Regnskab for MB & MS Alexandragade 8 5000 Odense C

Deltager betaling ved lands arangementer

Indtægter ialt

Aktiver ialt

Passiver ialt

Anders Flinck
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Årsregnskab 2013
Gospelkoret Nardus

Indtægter       
Deltagerbetaling   180569,00 

Solistworkshop   8800,00 

Husleje tilskud   20342,10 

Koncerthonora   48100,76 

Renter     140,07  

i alt     257951,93 

udgifter      

egenandel    58737,39 

korløn pianist + dirigent  36856,00 

conventus    5212,56 

solistworkshop   20000,00 

husleje kirken    21000,00 

musikere+dirigent+pianist  85218,64 

gaver     2320,58 

musik og noder   2459,32 

diverse    349,90  

højtalere    9999,00 

Tilgode fra MM konto   357,00  

gebyrer bank    10,00  

i alt     242520,39

 

Overskud    15431,54

Balance   

Aktiver   

bankbeholdning pr. 31.12.12  60980,77

årets overskud   15431,54

bankbeholdning pr. 31.12.13  76412,31 

bankbeholdning pr. 31.12.13  76412,31

Aktiver i alt pr. 31.12.13  76412,31  
 

Passiver      

egenkapital pr. 31.12.12    
126280,77

Årets overskud    
15431,54

egenkapital pr. 31.12.13    
141712,31

Ændring i regnskabsprincipper:   
 

Sidste års tal er rettet på følgende områder:  
 

Inventar kr. 65.300 er slettet i aktiver primo og 
ultimo 2012 idet inventaret er købt og afskrevet før 
år 2000.     

Ændringen har ingen indflydelse på årets resultat i 
2013.    
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Årsregnskab 2013
MM (Emmaus og Joysticks)
Indtægter  

kontingent emmaus   39430,00

kontingent joysticks   2600,00

kontingent mm   975,00

koncerthonorar   28800,00

nordeafonden    10000,00

gave villeruplundfonden  10000,00

renter     33,17

i alt     91838,17

Udgifter   

pianist+dirigent koncerter  38957,22 

korløn pianist+ dirigent  31978,00 

kontingent mbuf   325,00 

landsmøde    900,00 

noder     96,02 

kørepenge    300,00 

gebyrer bank    99,00 

i alt     72655,24 

overskud    19182,93 

Udgifter vedr. 2013 betalt i 2014 udgør ca.  kr. 27.999    

Dette er egenbetaling løn  og betaling for højtalere. 

Reeelt underskud er ca. kr. 8800.

Balance   

Aktiver   

bankbeholdning pr. 31.12.12  41360,18

overskud    19182,93

bankbeholdning pr. 31.12.13  60543,11

Passiver   

egenkapital pr. 31.12.12  41360,18

årets overskud   19182,93

egenkapital pr. 31.12.13  60543,11
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Årsregnskab 2013
Willeruplund

                     REGNSKAB FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 2013.

Budget 15 Budget 14 DRIFTSREGNSKAB 2013  <--------------  Året 2013-------> Året 2012

Indtægter:
340.000,00 335.000,00 Husleje 329.301,00 322.842

340.000,00 335.000,00 Indtægter i alt 329.301,00 322.842

Udgifter:
-500,00 -500,00 Administrationsomkostninger -546,21 -7.950

0,00 0,00 Revision 0,00 0
-300.000,00 -300.000,00 Gaver -251.137,10 -596.681

-300.500,00 -300.500,00 Udgifter i alt -251.683,31 -604.631

Finansiering:
20.000,00 20.000,00 Renter 24.627,07 16.008

0,00 0,00 Terminsrenter 0,00 -54
0,00 0,00 Finansieringsomkostninger 0,00 0
0,00 0,00 Kursreguleringer 0,00 0

20.000,00 20.000,00 Finansiering i alt 24.627,07 15.954

59.500,00 54.500,00 Driftsresultat/overskud 2013 102.244,76 -265.835

STATUS Pr. 31.12.2013  <--------------  Året 2013-------> Året 2012

Aktiver:
Likvider kontanter 85,75 86
            Danske Bank 446.129,98 427.631
            Værdipap.nom.0 0,00 0
            TotalBanken 803.729,91 784.184

1.249.945,64
Tilgodehavende husleje 0,00 0
Anlægsaktiver ejendom 4.800.000,00 4.800.000
            inventar 200.000,00 200.000

5.000.000,00

Aktiver i alt 6.249.945,64 6.211.901

Passiver:
Prioritetsgæld Hypotekbk primo: 0,00
            afdrag: 0,00
            ultimo: 0,00 0
Skyldige omkostninger 38.650,00 27.850
Lovede beløb til gaver 50.000,00 110.000
Egenkapital 1.1.2013 6.059.050,88
            overskud 2013 102.244,76
Egenkapital 31.12.2013 6.161.295,64 6.074.051

Passiver i alt 6.249.945,64 6.211.901
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Valg 2014

 Nuværende	 Forslag

Menighedsråd
Formand (1 år) Shanti Digebjerg Genvalg
Lægleder (1 år) - -
Lægprædikanter Helge Munk  Ex officio – skal godkendes
 Lene Bræstrup  Ex officio – skal godkendes
Kasserer (1 år) (deltager ikke i møder) Revision Faabog 
  v. Karen Marie Pedersen Genvalg
Sekretær (1 år) - -
Øvrige (3 år) Helle Theede-Kragh (12 for 2 år) Genvalg
 Harriet Becker (11) Genvalg
 Pernille Esborg (11)  Line Hejli Larssen 
 Kasper Schrøder (13 ) Sine Åkerman
 Anders Flinck (12) Karina Schrøder 
 Rikke Holmberg (12) 
 Julian Levin for (13 for 2 år)
Suppleanter - Sisse Vestergaard-Platz
 -   

Repræsentant til ÅK (4 år) Shanti Digebjerg (12) Ex officio – skal godkendes
Formand MS/Børnekirken (1 år) Anne Grete Christensen Ex officio – skal godkendes
Formand MM (1 år) Gitte Davidsen Ex officio – skal godkendes
Bygningsansvarlig - Ex officio – skal godkendes
Præster Thomas Risager Ex officio

Pastoralkomite 
Formand (1 år) Lars Bræstrup  Genvalg
Øvrige (3 år) Else Dahl Nielsen (11) Genvalg
 Andreas Kjeldsen (11) Jette Flinck
  Anne Grete Christensen
 Helge Munk (13 for 2 år) 
Medlem under 30 Anne Grete Christensen (11) -
Årskonference Delegat Shanti Digebjerg Ex officio

Bygningsansvarlige 
Udlejning (1 år) Clyde Jensen Genvalg
Vedlighold/ombygning Anders Flinck Per Rasmussen
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 Lars Bræstrup

 Nuværende	 Forslag

Årskonference   
1. repræsentant (4 år)  Shanti Digebjerg (12) 
2. repræsentant (4 år) Jette Flinck (12)
3. repræsentant (4 år) Andreas Kjeldsen (12) 
1. suppleant (4 år) Harriet Becker (12) 
2. suppleant (4 år) Lene Bræstrup (12)  

Willeruplund 
Indstillet af Menigheden (2 år) Helge Munk (12) Charlotte Levin
Indstillet af Menigheden (2 år) Lene Bræstrup (13) 
Indstillet af Menigheden (2 år) Morten Vestergaard Platz (13) 
Indstillet af MBUF (2 år) Anders Flinck (13) 
Indstillet af MBUF (2 år) Thomas Risager (13) 

Forslagskomite 
Seniorpræst Thomas Risager   
(3 år) Rikke Holmberg (11) -
 Flemming Bjerg (12)
 Helle Theede Kragh (12)
 Karina Schrøder (13)
 Else Dahl Nielsen (13)
 Gitte Feldfoss (13)
 
Revisionskomite
(3 år) Karen Marie Pedersen (13)  
 Flemming Bjerg (11) Genvalg
                                              Runi Hammer (12) Morten Vestergaard-Platz
  Trond Haugland
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Kamilla Van Hauen

Mad & Fællesskab
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Harriet Becker
Karen Marie Pedersen
Hanne Munk
Gitte Davidsen
Bettina Pontoppidan
Per Rasmussen
Charlotte Levin
Maiken Nielsen

Kirkehøjskolen
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Andrew Bech  
Finn Andersen  
Bente Funkhof-Grill 
Knut Bjarne Jørgensen 
Thomas Risager

Grøn Kirke
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Harriet Becker
Elizh Hansen
Dorthe Pihl
Johanne Andersen

Mandegruppen
(Stående udvalg nedsat af menighedsråd)
Julian Felix Levin
Andreas Kjeldsen

Ledere af arbejdsgrene
(Skal godkendes)

MM: Gitte Davidsen

MM/Nardus: Sussi Lindberg

MM/Emmaus: Mette Risager

MS: Anne Grethe Christensen

Lægprædikanter
(Skal godkendes)

Helge Munk

Lene Bræstrup

Smågruppeledere
(Skal godkendes)

Helge Munk

Anders Flinck

Shanti Digebjerg

Grethe Kamp Hansen

Lene Bræstrup

Harriet Becker

Hanne Munk

Mette Risager

Kasper Schrøder

Karina Schrøder

Emily Dean

Miriam Lind

Sisse Vestergaard Platz

Maria Bræstrup Aaskov

Kontakt til 
Metodistkirkens Verdensmission
Lene Bræstrup
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Medlemsfortegnelse pr. 15. marts 2014
Listen omfatter præster, bekendende medlemmer, døbte medlemmer og associerede medlemmer. 
Hjemmeboende børn, der er døbte medlemmer, står i parentes under forældrene.

Aaen, Oskar Müller Erholmvænget 48, 5230 Odense M

Andersen, Flemming  Åløkkehaven 26, 5000 Odense C  66113905    

Bech, Andrew Mamrelund 4, 5370 Mesinge 65991387 / 23124925

Becker, Ariane Munkemaen 174, 5270 Odense N 22890272 / 28951317 
     og Jesper Thyregod Fridberg 

Becker, Harriet Druemunken 5, 5220 Odense SØ 74678856 / 27588841

Bendixen, Dorte Hjortkær Rosenørnsvej 46, 5230 Odense N 40578529 
 (Filip)

Bentsen, Kamilla og Torben Toftevænget 5, Espe, 5750 Ringe 30951764 / 61781487 

Bertelsen, Charlotte Fredholm Allerupvej 20, 5672 Broby 62633302 
                  og Bertelsen, Henrik

Bertelsen, Line Allerupvej 20, 5672 Broby 42153222 

Berthelsen, Kent Resedavej 73, 2. Tv, 8600 Silkeborg 28694836

Birkeslund, Jens  31718302

Bjerg, Flemming Allegade 14E, 5000 Odense C 40297735

Bræstrup, Lene og Lars Sundbakken 10, 5700 Svendborg 62220117 / 40403139 / 23200347

Chirinzi, Lawrence 

                  og Lundgren, Birthe Næråparken 18, 5792 Aarslev 26399788 / 60135403

Christensen, Anne Grethe Skibhusvej 61A, 3. tv, 5000 Odense C 41104555

Christensen, Florian Bjerggårdsløkken 58, 5240 Odense NØ 50742651 

Christensen, Hanne Væbnerhatten 7, 5220 Odense SØ 63160023 /23660271  
 (Victor, Sofie, Clara) 

Christensen, John Holger Østrupvej 40, 5210 Odense NV 20971934 
                 og Theede Kragh, Helle (Sebastian, Victor, Sofie) 23716820

Susanne Nelly Anna Katrhrine Blohm Christensen

               og Fabrin, Henrik Rothe Kornvej 1, 5210 Odense V 26606300

Christensen,Tina  Alexandragade 9, 5000 Odense C 25599010 
 (Johanne, Kresten)

Damborg, Peder H C Andersensgade 17, 5000 Odense C  66140245 

Daugaard, Morten Æblehaven 1, 6040 Egtved 66146066/22881419

Davidsen, Gitte Egeparken 24, 3, 5240 Odense NV 28992259

Digebjerg, Shanti Hjallelsevej 83, 5000 Odense C 24672278 
                 og Munk, Helge (Jacob)

Digebjerg, Celina London 24819068

Digebjerg, Anna  Munkebjergvænget 5F 3,3, 5230 Odense M  41603357

Dolberg, Kristian Evert Henriettevej, 5000 Odense C 26135435    

Donner, Iben og Leif Gl. Hedevej 23, Uggerslev, 5450 Otterup 64851875 
 (Aja, Silas)   

Dragsbæk, Claus Møller Ibsensvej 30, 5000 Odense C 29291635
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Engelbæk, Anita Bakkegårds Allé 56, 5550 Langeskov 20845202 
 (Sarah)

Esborg, Pernille Heliosvænget 159 B, 5250 Odense SV 26145756  
 (Lærke)

Evert, Tine Rugårdsvej 57,2. tv, 5000 Odense C 26206502

Feldfoss Gitte, Næsbygårdsvej 82, 5270 Odense N 66191871 / 29913372

Flinck, Jette og Anders Villestoftemarken 56, 5210 Odense NV 29211477 /24290554

Flinck, Lina  29252584

Flinck, Sine Rådmandsgade 48 4.th, 2200 København N 29262905    

Frandsen, Rita Tietgens Allé 20, 5230 Odense M 66122522 

Frandsen, Charlotte 

Gjessø, Tine  Helgenæsgade 11, 8000 Århus C 86202861 / 61605365

Godtmark, Liselotte Sadolinsgade 88, 5230 Odense M 66133055 / 40957396

Greholm, Rebecca Allégade 34, 3.tv., 5000 Odense C 66119071 /28349071

Grøntved, Sofie Skøtt Pt Boston    

Gudiksen, Stacy Dean Henriettevej 66, 5000 Odense C 66124800 
 (Buster, Bjørn, Sofus, Rufus)

Gustavsen, Linette Ivar Huitfeldts Vej 30, 5220 Odense SØ 22323710

 (Frederik-Elias)

Hammer, Runi Askevej 8, 5250 Odense SV 60774567 

Hansen, Elizh Holmehusvej 3, 5000 Odense C 66115536 /28945536

Hansen, Ellen Hyrdehøj 15, 5600 Fåborg  

Hansen, Lone Højbyvej 68, 5260 Odense S 66155464 

Heeks, Britta Vesterdalen 15 k, 5260 Skt. Klemens 31317114 
 (Joshua)

Hillbrandt, Susanne Hagen Lundsbjergvej 4, 5863 Ferritslev 66159609 / 25767939

 (Benjamin, Johan)   

Holmberg, Rikke og Preben Lindegårdsvej 61, 5450 Otterup 64826442 / 23449663 /23242082 
 (Simon, Daniel)     

Hougesen, René Bakkestrøm Revlingevej 14, 6800 Varde  

Jacobsen, Jonna Ellegaard Ranunkelvænget 5, 5250 Odense SV 20909002

Jensen, Clyde Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev 66154080 

Jensen, Lars Søndergård Solvænget 25, 7400 Herning

Jespersen, Flemming Tang Nonnevænget 6, 5700 Svendborg 

Johansen, Mette Kühlwein Munkebuen 7, 7500 Holstebro 97485886 / 29785886

Jørgensen, Leif og Anny Bøg Maeholm 13, 5540 Ullerslev 40291785 / 26132153

Jørgensen, Leslie Engvej 54, 1 tv, 5230 Odense M 66114312 / 29368223   

Jørgensen, Merete Godtholdt     

Jørgensen, Rita og Knut Bjarne Esldyrvej 15, 7100 Vejle 75642019 

Kähne, Villy Nydamsvej 3, 5800 Nyborg 66159328 

Kamp, Nils Østergade 20 st. th, 5000 Odense C 

Kamp Hansen, Grete Egilsvej 86, 5210 Odense NV 66161407 

Kjeldsen, Andreas Rikkesminde Allé 19, 5250 Odense SV 65914083 / 40414083

Krøjgård, Bina  Snorresvej 61 st. tv., 5210 Odense NV 30558812
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Krauel, Benedikte Alexandragade 8, 5000 Odense C 60608408

Kronlund, Liselotte Lahnsgade 74, 5000 Odense C 28558131

 (Magnus, Mathilde)

Langkilde, Bjørn Islandsgade 13, 1 th. 5000, Odense C 60686872

Lambæk, Stefan Krybilyvej 10, Render, 5690 Tommerup 24290553 
 (Jeppe)

Larsen, Inger Rosenvænget 17, 5620 Glamsbjerg 64721342

Larsen, Pia Kis Ansgargade 28, st.tv, 5000 Odense C 26159768

Larssen, Line Hejli Allégade 3, 5000 Odense C 28296268 
            og Lomholt, Rune Ziggy  60701207

Levin, Charlotte og Julian-Felix Rosenvænget 8, Skallebølle, 5492 Vissenbjerg 50546676 / 21537649  

Lind, Miriam Søhusvej 17, 5270 Odense N 51932816 
 (Aksel)

Lindberg, Sussi Oluf Bagers gade 16, 5000 Odense C 66160183 / 30700183

Lindenberg, Signe Israel    

Lindholmer, Hanne Esthersvej 15, 5700 Svendborg    

Marqversen, Ditte og Jørgen L. A. Rings Vej 34, 8270 Højbjerg 86272073 

Mellgren, Christina Funch Døckerslundsvej 4, C 4, 5000 Odense C 66146264 / 40482005 
 (Amalie)

Mikkelsen, Malene Kaas Damhusvej 50, 5000 Odense C 23371512

Mo Risøy, Marita Norge  

Munk, Hanne Lykke Jomsborgsvej 24, 5000 Odense C 66116990 / 51596609

Munk, Inger Højemarksvej 7, 5200 Odense V 66169776 

Munk, Nanna Haraldsgade 2, 2.tv, 5000 Odense C 22488161

Netland, Karolina Bergljots vei 7A, 0575 Oslo, Norge +47 90589457

Nielsen, Else Dahl Bytoften 8, 5210 Odense NV 66163809 

Nielsen, Lene T. og Paul Berenth Hollufgård Vænget 21, 5220 Odense SØ 64821306 / 40821309

Nielsen, Morten Berenth

Olsen, Arne  Duedalen 3, 5240 Odense NØ 66105500 

Olsen, Erik og Inge Marie Johannevej 43, 5000 Odense C 66112766 

Olsen, Heidi 

Olsen, Preben  Provst Dreslersvej 48, 3. th., 9900 Frederikshavn  

Pedersen, Dorit Munk Bækholmen 30, 5240 Odense NØ 66107076 

Pedersen, Grete Skøtt Gyldenløvesgade 19 st.th, 5000 Odense C     

Pedersen, Jacob Bagger 

Pedersen, Morten Bagger Thurøgade 54, 5000 Odense C 51897928

 (Arthur)  

Pedersen, Karen Marie  Eskebjergvej 19, 5762 Vester Skerninge 62242125 / 25564108  

Petersen, Ruth Bræstrup Johan Lundbyes vej 21, 5700 Svendborg 29829894

Pihl, Dorte 

            og Damgaard, Kim Langelinie 4, 1, 5230 Odense M 66118808

Pontoppidan, Bettina Stenløse Bygade 8, 5260 Odense S 22759618

Qvick, Stephanie Solvej 2, 5250 Odense SV 30952817

Ramsing, Jens C/O Ansgarsgade 7, 3.tv, 5000 Odense C 65964746  
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Ramsing, Peter     

Rasmussen, Eva og Egon Elmevej 1, 5300 Kerteminde 65321901  

Rasmussen, Peter Grønnegade 20, 2. mf., 5000 Odense C 23641401 / 30638038 

Riget-Pedersen, Vivian Tjørnevænget 14 A, 5690 Tommerup st.  

Risager, Mette og Thomas Alexandragade 8, 5000 Odense C 63120409  / 29786068 / 2381497 
 (Marie, Kamille)   

Salmonsen, Ulf Holmstrupvej 9, 5250, Odense SV 22461322

Santana, Susan   
            og Rasmussen, Per Ingemannsvej 17, 5230 Odense M  24654903  

Schrøder, Karina og Kasper  Hestehøjvej 150, 5260 Odense S 63121311 
 (Victoria Kristine , Adina Jenny, Olivia Josefine)    

Skovhaug, Hans Ivar Engdraget 44 , 5700 Svendborg  

Sole, Charlotte School Cottage Long Compton CV 36 5LA, Warwickshiore, England     +44 1608684270 

Speedsberg, Maja Bredagerløkken 163, 5220 Odense SØ 26131091

Sørensen, Kaj  Kogsbøllevej 30, 5800 Nyborg 65302821 / 25890474

Sørensen, Lina Meier Frederiksgade 50,1, 5000Odense C 60618883 
 (Asta)

Sørensen, Rikke Syvhøjevej 29, 5260 Odense S 32585864

Stefan, Helle Jonatanvænget 10, 5270 Odense N 31683417 
 (Julie, Maria, Mette)

Sveistrup, Inga Hybenvej 99, 5260 Odense S 66131717 

Stahl Madsen, Charlotte  
               og Andreas  Landsbygaden 26, 2630 Taastrup 61678679 
 (Mathias)

Tolstrup, Ariane Becker 
               og Thyregod, Jesper Munkemaaen 174, 5270 Odense N 22890272 

Tolstrup, Claus     

Tolstrup, Elin Munke Mose Allé 2-4, 5000 Odense C 66170389

Trøjgaard, Lisbet H.P. Simonsens Allé 139, 5250, Odense SV 66171706 
 (Ida) 

van Hauen, Kamilla Rikkesminde Allé, 5250 Odense SV 40847665 
 (Ida, Ellen)

Vestergård-Platz, Sisse og Morten H.P. Simonsens Allé 113, 5250 Odense SV 28123601 
 (Bertil, Vigge)

Aagard, Kristine Vedste 
               og Andersen, Sørensen Snerlevænget 61, 5250 Odense SV 22139008 / 28746081 
 (Mathilde, Andrea)

Åkerman, Sine Hunderupvej 52, 5000 Odense C 22549932
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Leder af Børnekirken:  
Anne Grethe Christensen
Tlf: 41104555  
Email: ag1983@gmail.com
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