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Beretning for Metodistkirken i Odense
VELKOMMEN
Velkommen til kirkens årsfest og tak for at du 
vil bruge lidt af din kostbare tid på at hjælpe os 
med at se tilbage på året, der gik og ikke mindst 
frem mod en ny vision for vores fælles kirke 
her i Alexandragade. Vi glæder os over og hyl-
der mangfoldigheden og fællesskabets finurlige 
nuancer samt ønsket om at være et og samlet.

BRUGERUNDERSØGELSEN
I 2019 gentog vi vores brugerundersøgelse fra 
2015. I en spørgeskemaundersøgelse kommer de 
mennesker, som ikke lige får skrevet en mail med 
ris eller ros, de som ikke lige får sagt hvad de 
synes, nemmere til orde. Det er menighedsrådets 
vurdering, at det en gang i mellem er sundt at 
standse op og lade alle tænke lidt over, hvordan 
vi synes at kirkens mange aktiviteter fungerer.

BRUGERUNDERSØGELSEN VISER OS
Vi kan heldigvis konstatere, at det overordnede 
tilfredshedsmål med Odense Metodistkirke, som 
vi brystede os af allerede i 2015, er stadigt sti-
gende.
Vi kan se, at vores fællesskaber i kirke og kor be-
tyder noget og sætter aftryk. Der udtrykkes til-
fredshed med kirkens ledelse og præster, vores 
gudstjenester og andre aktiviteter. Undersøgel-
sen giver os også input, kritik og ideer, som vi 
bruger til udvikling og forbedring. F.eks. påpeges 
det, at kirkens udtryk og kommunikation trænger 
til et nyt løft ind i 2020. Det tager vi til os og 
forsøger at løfte opgaven, bl.a. via et samarbejde 
med Sophie Schwaner, som er hyret ind som kon-
sulent med den bundne opgave at give os ideer 
til en endnu mere tidssvarende kommunikation.
I brugerundersøgelsen har vi også målt på vores 
Vision2020. Flytter vi os? Ja, det gør vi da. Har vi 
flyttet os tæt nok på? Ikke på alle områder. Vi gør 
det ganske udmærket på visionens punkt 1, 2 og 
3, mens visionen stadig er udenfor rækkevidde, 
når det kommer til punkt 4 og 5.

Visionspunkt 1.
Vi er et omsorgsfuldt fællesskab ...
Vi er nået langt - ca. 3 ud af 4 synes vi er helt el-
ler næsten i mål. Det påpeges, at ja! vi er et om-
sorgsfuldt fællesskab - for dem der selv kan og 
vil søge fællesskabet. Vi kan stadig blive bedre 

til, at være opsøgende og ikke bare række hån-
den ud, men strække armen helt, så vi når og ser 
flere.

Visionspunkt 2.
Vi har noget på hjerte ...
Her er vi næsten ligeså godt med. Sætningen 
‘flytte mennesker fra passive tilskuere til akti-
ve deltagere’ giver tydeligvis vores brugere stof 
til eftertanke. Minder os om, at vi skal huske at 
handle næstekærligt, ikke blot tænke og tale 
næstekærligt.

Visionspunkt 3
Musikalske oplevelser af høj kvalitet kendeteg-
ner vores kirke ...
Både i 2015 og i 2019 mener flere end 8 ud af 10 
brugere, at vi er i mål eller næsten i mål. Det er 
således på dette visionspunkt, at vi performer al-
lerbedst. Til gengæld har vi ikke rigtig flyttet os i 
den mellemliggende periode. Det foreslås bl.a. at 
bygge mere solide broer mellem kor og kirke, og 
mindske afstanden mellem sangere/musikere og 
kirkegængerne til gudstjenesterne. Disse punk-
ter bliver der nu også arbejdet med.

Katrine, Kia og Kate fra kirkens sanger-
team sørger for vellyd og stemning ved 

gudstjenesten d. 17. februar
Foto: Thomas Risager
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Visionspunkt 4
Vi er en kirke, der giver mening for børn og unge 
...
Vi må konstatere, at vi ikke har formået at vende 
skuden og finde opskriften på, hvordan vi giver 
de unge lyst til at engagere sig i vores fælles-
skab - eller skabe deres eget.
Der er stor tilfredshed med både børnekirke, ju-
niorgospelkoret Young Souls og konfirmations-
forberedelsen. De tre aktiviteter rammer dog 
lang fra hele målgruppen og nye initiativer får 
ikke rigtig fat. Men vi ønsker at give de unge en 
god oplevelse af at være velkomne, når de viser 
sig. Og fødes der nye initiativer af ildsjæle, der 
brænder for at skabe noget for og med de unge, 
bliver det selvfølgelig modtaget med kyshånd. Vi 
giver ikke op!

Visionspunkt 5
Vores tro udfordrer os til handling ...
Vores fælles vision er stadig langt væk på dette 
punkt. Vi er udbredt enige om, at vi handler på 
vores tro og gør en forskel som individer. Tjek. Vi 
er dog samtidig enige om, at vi kan og bør løfte 
meget mere i flok, end vi gør idag. Især lokalt. 
Vores kirke er noget vi deler, og sammen er vi 
ressourcestærke. Det bør vi fremadrettet sætte 
mere i spil.

NY VISION
Når en vision er ved at være opfyldt, mister den 
sin trækkraft mod det fremtidsbillede, som den 
tegner. Vision 2020 har sin begrænsing i, at vi 
havde forventet at den ville holde i fem år, men 
også i, at den er nu taler om en kirke vi er, og ikke 
længere den kirke vi gerne vil være.
De tidligere visioner, som vi har haft, er kendeteg-
net ved at de taler om hvilken kirke vi vil være.
De har sagt noget om os. Vi var i en periode, hvor 
kirken voksede meget og forandrede sig, derfor 
gav det også mening at visionen fokuserede på 
os.
Med det nye forslag til vision løfter vi blikket 
mod vores by. Vi har efterhånden fået tillid til, 
at vi faktisk har noget at give, og vi tænker, at vi 
som kirke er sendt til Odense. Vi kommer med 
et klart budskab om Guds kærlighed. Det gør vi i 
tanke, ord og handling.

GUDSTJENESTER
Hver uge holder vi gudstjeneste. De kan være 
meget forskellige. Her kan man støde på gospel-
gudstjeneste, gospelmeditation, generations-
gudstjeneste, læggudstjenester og “almindelige” 
gudstjenester, hvis ellers der er noget, der hed-
der det.
Musikken fylder meget i alle vore gudstjenester. 

Kirken var som altid fyldt til bristepunktet ved årets julegudstjeneste. Præsterne 
udnyttede muligheden for at fange dette skønne billede med gudstjenestens børn 
Foto: Thomas Risager
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Præsterne arbejder tæt sammen med Anders Gu-
stavsen-Sprotte med at udvikle sang og musik i 
gudstjenesten. Vi synes selv, at der er positiv ud-
vikling på den front, og det håber vi også I synes?
Det er et mål for os, at få løftet vores fællessang 
til nye højder.
Vi to præster oplever en stor glæde ved at vi er 
to, der arbejder med, drømmer om og udvikler på 
vores gudstjenester. Det er helt utroligt vigtigt 
for os at gudstjenesten aldrig stivner i en fast 
form eller udtryk. Dette er krævende os der ar-
bejder med gudstjenesterne, og det er krævende 
for alle der deltager i gudstjenesterne.
Budskabet, som er kernen er i enhver gudstje-
neste, er i sig selv ganske uforanderligt, men i 
mødet med vores tid, er det afgørende, at vi hele 
tiden arbejder med indpakningen og formidlin-
gen af det klare budskab om Guds kærlighed.
Metodistkirken er kendt for, at det ikke behøver 
at være præster, som leder eller taler til gudstje-
nester. Vi er så heldige, at vi har en gruppe men-
nesker, som gerne vil uddanne sig til lægprædi-
kanter. Det har vist sig at være vanskeligt at finde 
tid og ressourcer til at holde den undervisning 
kørende. Det er vi kede af, og vi vil forsøge at 
finde en løsning på dette.

NY KIRKESAL?
Vi hører ganske ofte at vores kirke er utroligt fin, 
og at der er “noget helt særligt” her. Rigtigt man-
ge af os er vilde med vores kirke, sådan som den 
er.
Kirken blev renoveret i 1997, hvor man fjernede 
det gamle tunge alterparti i mørkt træ ved en-
devæggen og erstattede det med et alterbord i 
lyst træ, som blev placeret i centrum af kirken. De 
senere år har vi ganske ofte haft oplevelsen af, at 
vores kirke er ganske fuld, og der er gudstjene-
ster, hvor vi må erkende, at det er for trængt.
Ganske tit må vi flytte både alterbord og knæfald 
ud af kirkesalen, fordi vi forbereder os på at der 
kommer mange til gudstjeneste.
Vi er så heldige at vores kirke bruges af mange 
mennesker, så den slides. Det er mere end tyve år 
siden at der er blevet malet, og her ser slidt ud.
Indenfor en meget overskuelig tidshorisont skal 
vi iværksætte en form for renovering.
Derfor vil vi gerne drøfte spørgsmålet om ikke 
det er ved at være tid at tænke forandring og 
renovering?
Man kunne forestille sig at alterbordet blev ryk-
ket tilbage til endevæggen og måske blev løf-
tet op på et podie. Dette vil give os yderligere 
to eller tre rækker stole inde i kirken, og dermed 
bedre plads til kaffe og servering på kirketorvet. 
Ligeledes vil det at trække gudstjenesten tilba-
ge i kirkerummet gøre det mere meningsfyldt at 
deltage i gudstjenesten fra pulpituret på 1. sal.

HVORDAN GØR VI KIRKEN BEDRE FOR 
MENNESKER, SOM HAR VÆRET MEDLEM I EN 
ÅRRÆKKE?
I 2019 oplevede vi et relativt stort antal udmel-
delser fra mennesker, som havde været en del af 
kirken i en årrække.
Vi er velsignede ved at vi jævnligt kommer i kon-
takt med nye mennesker, som oplever fælles-
skabet og kirken som tiltrækkende. Derfor er der 
også tilgang af nye medlemmer.
Imidlertid er det også en sandhed, at der sker 
det, at der er mennesker, hvis engagement daler 
og de forsvinder lige så stille ud af den aktive 
gruppe brugere af kirken.
Dette skal der selvfølgelig være frihed til, for det 
er vigtigt at komme af lyst og ikke af pligt. Vi tror, 
at det er utroligt vigtigt for at bevare en leve-
de og interessant tro, at man deltager i fælles-
skaberne omkring gudstjenester og smågrupper. 

Er der noget, der hedder ”almindelige” gudstjenester? I me-
todistkirken er  vi ikke sikre. Præst Thomas Risager sørgede 
for den helt rette stemning på aske onsdag d. 6. marts
Foto: Thomas Risager
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Men vi har en udfordring at løfte!

SMÅGRUPPER
Det lille og nære fællesskab i smågrupperne går 
sin gang - nogle har eksisteret mange år og an-
dre forpligtiger sig til et forløb på et antal gange. 
Grupperne som mødes i kirken samtidig, har på 
det seneste samledes om et videooplæg forbe-
redt at kirkens præster, for derefter at samtale 
i grupperne. “Opslagsgrupperne” fortsætter ind i 
foråret 2020.

BØRN OG UNGE
Kirkens børn og unge er vitale for kirkens liv. Det 
er en glæde når de finder sig tilpas og hjemme 
og får relationer med hinanden, som giver endnu 
større lyst til at tage i kirke. Det er et mål, at der 
er en form for tilbud om aktivitet for børn ved 
alle formiddagsgudstjenester - dette lykkedes of-
test, takket være trofaste medarbejdere.
I 2020 er håbet at styrke medarbejergruppen 
med flere - var det noget for dig?
Konfirmanderne mødes med landets øvrige kon-
firmander og unge på årets weekender og lejre 
og har der oplevet, at være en del af noget større. 
Vi kunne drømme om et tilbud lokalt for kirkens 
unge. I 2020 beder vi til, at nogle kunne have 
mod på udfordringen om at gå i spidsen for et 
sådan initiativ.

KIRKEHØJSKOLEN
Kirkehøjskolen samledes om tre indholdsrige 
formiddage hver sæson, ofte 20-25 personer - i 
2019 var temaet “klassisk” med besøg af en kla-
verbygger, komponist/ organist/ klokkenist og 
dirigent samt en sanger med et musikalsk fore-
drag. I efteråret gik turen til hele verden, med 
stop i Kenya, på Caminoen og med Felix Rejser. 
Fællesskab og nærvær samt kaffebønner fylder 
kirkens rum disse formiddage.

OMSORGSARBEJDET
Kirkens omsorgsgruppe rykker ud med kirkebil 
til en der ellers ikke kunne komme afsted. Flytte-
kasser, stige og en håndsrækning hvor det er en 
nødvendighed, et besøg eller lyttende øre samt 
lommetørklæder - teamet stiller sig til rådighed 
ved alle gudstjenester, og gør et løbende opsø-
gende arbejde - oftest i det stille og skjulte. Dette 
er der god grund til at sætte stor pris på. Tak.

ØKONOMI
Som bekendt skal der penge til for at opfylde 
vores vision, og for at være kirke her i Alexan-
dragade.
Vi hylder princippet om, at alle kan være med til 
at løfte økonomisk. Faktisk hævder vi, at det er 
en væsentlig del af det, at have en tro, at man 
også er med til at ofre af sin økonomi i taknem-
melighed over, at man selv er blevet mødt af Gud 
gennem vores fælles kirke.
Vi giver ikke det samme, for vores forudsætnin-
ger for at kunne give, er meget forskellige. Her 
giver de, som har de største indtægter mest, og 
de der har de mindste indtægter mindst. Men vi 
skal ALLE være med til at give.
I år er kirkens indtægter faldet. Dette skyldes 
primært, at der har været lønnedgang hos nogle 
af vores faste bidragsydere. Det er klart at hvis 
éns løn falder, så reduceres bidraget i proportion 
hermed. Lige så klart er det, at hvis ens indtægt 
stiger, så løftes beløbet i bidraget til vores fælles 
kirke også.
Tak for alle bidrag. Hver en krone tæller og gør 
en forskel for mennesker i vores kirke og i vores 
by.

PERSONALE
Kommunikationsmedarbejder Rikke Holmberg 
fratrådte sin stilling ved udgangen af 2019. Hun 
har varetaget kirkens kommunikation siden 2010.

Kirkehøjskolens 
sommerudflugt 
gik i 2019 til ’en 
flig af himlen’, 
som præst Maria 
det, da holdet var 
afsted i høj sol d. 
19. juni
Foto: Maria Bræ-
strup Aaskov
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Sophie Schwaner er tiltrådt i en 60-timers pro-
jektansættelse, hvor målet er gentænke kon-
ceptet og fundamentet for god og tidsvarende 
kommunikation, herunder at etablere rutiner, 
som kan sikre en tilfredsstillende drift, selvom 
ressourcerne til kommunikation evt. måtte blive 
reduceret.
Tobias Dahl Nielsen er fra 1. august 2019 tiltrådt 
som korleder og dirigent for Young Souls. Her af-
løser han Sofie Frandsen Eller.
Kirkens trofaste kasserer gennem mange år, Ka-
ren Marie Pedersen måtte sygemeldes kort før 
årsskiftet. Takket være hendes grundige arbejds-
gang har det lykkedes andre at tage over hvor 
hun måtte slippe - til dem skal der lyde stor tak.

For beretningen

Sine Åkerman, menighedsrådsformand 
Maria Bræstrup Aaskov, præst 
Thomas Risager, seniorpræst

Menighedsrådets 
forslag til fokus-
områder i 2020:

1. Implementering af ny 
vision 

2. Sikre kirkens fremtidige 
økonomi
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Beretning for MM
Af Julie Kaae, formand

Året har budt på mange mu-
sikalske højdepunkter for kir-
kens tre gospelkor, og det er 
dejligt at opleve, hvordan mu-
sik og fællesskab går hånd i 
hånd. Young Souls og Emmaus 
har haft to skønne øveaftener 
sammen med sang og fælles-
spisning. Nardus fik i efteråret 
besøg af Nina Luna fra Køben-
havn, som også fyldte kirken 
med smukke juletoner til en 
stemningsfyldt julekoncert. 
Gospelkoret Rejoice fra Aarhus 
besøgte Emmaus i foråret til en 
fælles korworkshop og koncert, 
og nye og gamle bekendtska-
ber blev udfordret og under-
holdt.  
Kirken nyder, at der er flere pia-
nister i huset, og det er skønt 
at opleve, hvordan musikken 
får vinger når de dygtige hæn-
der flyver over tangenterne. 
Nye musikalske bekendtskaber 
er kommet til i årets løb, og 
særligt julegudstjenesten var 
et stort musikalsk højdepunkt 
med velspillende band. 
Det nye år byder på flere nye 
toner og mere musikalsk fæl-
lesskab på tværs af korerne. 

Gospelkorene Young 
Souls, Nardus og 

Emmaus står sam-
men med kirkens 
dygtige pianister 
bag størstedelen 

af Metodistkirken i 
Odenses musikalske 

udtryk. Her synger 
de i fællesskab ved 

sensommerkoncerten 
i juni

Foto: Rikke Roland 
Honoré
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Beretning for juniorgospekoret Young Souls
Af Sine Åkerman, tovholder

Juniorkoret Young Souls synger 
nu på 5. år. 
Ialt har knap 60 børn og unge 
i alderen 9-17 år i kortere el-
ler længere perioder sunget 
Gospel i Odense Metodistkirke 
torsdag eftermiddag.
Det har været noget af en rejse, 
med rigtig mange gode ople-
velser. Der er blevet sunget og 
talt om tro og store følelser, og 
der er blevet knyttet nye ven-
skaber på kryds og tværs.
Vi har haft hyggelige fælles-
spisninger, sunget koncerter, 
deltaget i gospelworkshops 
med andre børn og unge og 
sunget med ved gudstjenester 
og kirkens sommer- og nytårs-
koncerter.

Det har også været 5 år med 
mange omvæltninger, idet 
Young Souls har været ledet af 
hele 5 forskellige korledere. 
Da vi indledte efterårssæso-
nen 2019 var vi meget i tvivl, 
om koret ville overleve. Vi stod 
uden korleder og antallet af 
sangere var kritisk lavt.
Heldigvis tilbød Tobias Dahl 
Nielsen sig som korleder. To-
bias kommer med en musikalsk 
uddannelse og baggrund og 
har tidligere arbejdet med børn 
og unge i musikalske sammen-
hænge. Til gengæld var både 
kirke og gospel nye tilvalg for 
Tobias. De dengang 8 piger i 
koret tog heldigvis godt imod 
Tobias, og samarbejdet mellem 
korleder, pianist Anders Sprotte 
og undertegnede fungerer rig-
tig godt. 
Et andet positivt tiltag i 2019 
kom fra vores storesøsterkor 
Emmaus. De inviterede på piz-
za og fælles øver - til stor glæ-

de for de medvirkende Young 
souls sangere og forældre. Vi 
vil meget gerne knytte endnu 
tættere bånd til både Emmaus 
og Nardus, således at fælles-
skabsfølelsen fra vores som-
mer- og nytårskoncerter også 
opleves mellem disse.

Næste udfordring: Hvordan 
tiltrækker man effektivt nye 
sangere til koret? For Young 
Souls var svaret Rikke Roland 
Honoré, som har designet og 
gennemført en effektiv Face-
book kampagne henover jul og 
nytår. Resultatet udeblev ikke: 7 
nye sangere mødte op til kor-
start og Young Souls tæller nu 
13 sangere.

Der er således al mulig grund 
til at tro, at 2020 bliver et godt 
år for Young Souls. Vi imøde-
går et år med tid til fordybelse 
i sange og teknikker, men også 
spændende aktiviteter. Flere af 
sidste sæsons sangere brugte i 
januar en weekend med Oh My 
Gospel koret i Århus Metodist-
kirke, og i marts skal vi afprøve 

et samarbejde med et andet af 
Odenses juniorkor, Voxpop. Vi 
glæder os også til sommerkon-
certen der i år finder sted på 
Grundlovsdag, hvilket giver de 
3 kor mulighed for, at tilbringe 
1/2 dag sammen forud for kon-
certen.

Sidst men ikke mindst vil jeg 
gerne rette en stor tak til de 
trofaste sangere og forældre, 
der ikke mistede troen på koret 
trods modgang. Også en særlig 
tak til Anders Sprotte, Tobias 
Dahl Nielsen og Rikke Roland 
Honoré for et vellykket samar-
bejde omkring, at få koret tilba-
ge på fast grund. Tak til menig-
heden for jeres opbakning.

Vi glæder os til at præsentere 
jer for Young Souls 2020 ved 
gudstjenesten d. 22. marts :-)

Young Souls gav den gas foran 
et veloplagt publikum ved årets 

sommerkoncert i juni
Foto: Mette Risager
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Beretning for Gospelkoret Nardus
Af Stina Lund, formand

Vores fantastiske korfællesskab trives.
Det mærkedes tydeligt i det forgangne år i 
Nardus. ”Gamle” og nye korsangere nyder vores 
mandage sammen, som jeg véd for rigtig mange 
af os, er ugens åndehul. Det er ikke bare sang, 
kaffepause, sang og farvel. Her er – ud over sang, 
selvfølgelig - kram, nærvær, stærke venskaber og 
dialog… faktisk så meget dialog indimellem, at 
vi må tysse på hinanden.

SKØNNE OPLEVELSER
Vi har, i årets løb, haft en masse dejlige ople-
velser sammen. Vi har sunget til gospelguds-
tjenester, haft workshop med Nina Luna, sunget 
koncerter både hjemme og ude. Vi har sunget 
Knæk Cancer-

koncert på Posten i oktober, sammen med Em-
maus, og vi har også sunget på Amfiscenen ved 
Brandts, hvor vi hjalp med at tænde julelysene 
i november.

HVORFOR SYNGER DU GOSPEL?
I efterårssæsonen spurgte Mette Risager koret, 
hvorfor synger du gospel? Jeg blev så rørt over 
de beskrivelser, vores korsangere responderede 
med. 
Når jeg selv skal prøve at forklare andre, hvor-
for jeg synger gospel, så føler jeg ofte, at det er 
svært at forklare, og at mine ord er utilstrække-
lige. Så det var fantastisk at høre andre sætte 
deres ord på, at de faktisk oplever dét at synge 
gospel lige så stærkt som jeg.

I Nardus har flere 
kormedlemmer fået 
tatoveret korets logo: 
En smuk engel, der 
symboliserer det fæl-
lesskab, hver enkelt 
sanger er en del af
Foto: Rikke Roland 
Honoré
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”Når vi synger sammen; bliver til ét og vi pludse-
lig fylder rummet ud med styrke og nærvær i en 
grad, der overstiger dét vi hver især kommer med. 
Når jeg bliver til et vi, der kan bære mig!”

”Koret er et fællesskab, hvor alle er lige. Alder, 
køn og social status er uden betydning – der er 
kun sangen. Jeg kæmper ofte med at være i nuet 
– evaluerer bagud og tænker frem. Jeg arbejder 
med at være mere tilstede, men kun i Nardus kan 
jeg sige, at det lykkes 100%. Verden udenfor for-
svinder!”

”I de fleste daglige fællesskaber er vi i to-do-
mode. Sjældent i to-be-mode. I Nardus kan jeg 
komme ned i kroppen, opleve nærvær og to-be-
mode. Det er en af de skønneste, mest helende 
og afstressende tilstande. Ud af hovedet og ned 
i kroppen. I Nardus synger vi med krop og sjæl - 
ikke med hovedet – sjæl og krop må mærke, føle 
og udtrykke sig Præcis, som de har lyst til. Dét er 
frihed!”

De tre ovenstående citater fra nogle Nardus-san-
gere er bare et lille indblik i nogle af alle de svar, 
der kom, og de vidner om, at dét at synge gospel i 
et fællesskab som Nardus, er noget helt specielt. 
Vi er et velsyngende kor i trivsel, og vi er et fæl-
lesskab, hvor rummelighed, glæde og næstekær-
lighed er essensen. Tak til alle korsangere for at 
bidrage og gøre vores mandage til noget helt 
specielt. 

Kæmpe tak til NAU for jeres indsats, jeres opbak-
ning, jeres observationer og tanker, og fordi I er 
med til at sætte rammerne!
Også en stor tak til Torben, Thomas og Mette for 
smukke toner, ord og sang.

Sammen er vi Nardus – og vi gør hinanden bed-
re!  <3

Gospelglæden er ikke til at overse, når 
Nardus indtager podiet i vores kirke. Her ved 

gospelgudstjeneste d. 26. maj
Foto: Mette Risager
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Beretning for Gospelkoret Emmaus
Af Bryndhild Rafn, formand

Traditionen tro startede vi året 2019 med nyt-
årskoncert sammen med Nardus og Young Souls. 
Som altid er disse koncerter, med det formål at 
samle ind til velgørenhed, meget velbesøgte. I 
samme uge var vi på besøg i Svendborg, hvor vi 
sang for en stor, og humørfyldt, gruppe loge-her-
rer. En anderledes opgave, som vi med stor pro-
fessionalisme udførte tilfredsstillende. En anden 
fast tradition er nytårskoncerten i Vollsmose kir-
ke. Det er en af de bedste koncerter vi har fornø-
jelsen af i Emmaus. Denne gang på anbefaling 
fra Mit Odense, som dog desværre aldrig udgav 
en anmeldelse fra selve koncerten. 

Det årlige kagebord i Skovby forsamlingshus 
skulle vi heldigvis heller ikke snydes for. Her fik 
Skovby-boerne al den gospel og kage de kunne 
fordøje på en gang. Med maverne fulde af læk-
re tørkager, flødekager og sandkager leverede vi 
igen gospel af høj kvalitet. Derfor ved vi også al-
lerede, at vi ses i Skovby igen i 2020. 

I påsken fik vi æren af at lave en lille Påske-Pop 
up i Storms Pakhus. Blandt spisende gæster og 
travle køkkener blev påskens budskab overbevi-
sende leveret af vores dygtige sangere. Påskens 
budskab blev ligeledes fortolket og fortalt gen-
nem fortællinger og flotte sange til vores Påske-
messe. En påskemesse vi altid fordyber os fuld-
stændig i, til stor glæde for publikummet. 

Foråret slutter med bl.a. Emmaus’ Gospel Guds-
tjeneste i maj, samt en fælles sommerkoncert 
for kirkens 3 kor. Traditionen tro, samler vi i som-
merkoncerten ind til rent vand i Afrika. Vi er i 
Emmaus glade for at kunne gøre en forskel ved 
disse koncerter. 

Efterårets sæson starter i august med at synge til 
gudstjeneste. I september havde vi fornøjelsen 
af fornemt besøg af vores venskabskor Rejoice 
fra Århus. Vi havde en god dag sammen, som 
startede med morgenmad, efterfulgt af en hel 
dag med workshop, for til slut at holde en stor 
fælles koncert. 

I uge 42 stod den på uhyggeligt hekseri i gåga-
den til Magiske Dage. Med hekselatter, børne-
gryde og uhyggelige sange skræmte vi børn og 
deres forældre, og tryllebandt dem med spæn-
dende sange og skæve toner. Dette til stor fornø-
jelse for både korsangere og publikum. 

I uge 43 stod den på vores anden Knæk Cancer 
koncert i Emmaus’ historie. Endnu engang en 
vellykket koncert, med flere indsamlede spon-
sorater end tidligere. Koncerten var fuldstændig 
udsolgt – denne gang allerede dagen før. Vi kan 
derfor konstatere, at Knæk Cancer koncerten er 
en succes, som vi gerne gentager hvert 2. år. 

Efterårets sæson bærer præg af julens koncerter, 
og derfor er det ikke underligt, at der i decem-
ber sker en masse i Emmaus. Vi startede derfor 
december med en Juleflashmob i Intersport i 
Rosengårdcentret. Dernæst sang vi en fantastisk 
skøn koncert i Grindløse kirke. Vi fik også fornø-
jelsen af at synge en mini-akapella koncert i Odd 
Fellow Logen, inden vi afholdt de 9 læsninger 
i metodistkirken. D. 20. december var vi ude og 
synge til Glow i Odense, hvor vi gav Bing Cros-
by kamp til stregen. Da der ingen sne har været, 
må vi blot konstatere, at Emmaus vandt denne 
omgang. Vi funklede om kap med alle de mange 
LED lys, og gav en overbevisende koncert til de 
eventyrlystne gæster. Efterårets sæson afsluttes 
igen fyldt med glæde og kærlighed til hinanden. 
Vi er spændte på et nyt år. 

Emmaus ved gospelgudstjenesten i maj. Gudstjenesten  
havde temaet ’Changed’ og handlede om, hvordan go-

spelmusikken forandrer den enkelte sanger. 
Foto: Mette Risager
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Emmaus er garant 
for humør og stem-
ning uanset hvilken 

koncert, der skal 
synges. Til højre ses 

de til Glow i Odense, 
hvor de sang koncert 
i december. Nederst 
ses de til den årlige 

dramatisering af 
påskens fortælling 
ved påskemesse i 

Metodistkirken
Foto: TH Kamilla 
Aagaard, Nederst 

Mette Risager
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Beretning for MBUO & MS
Af Maria Bræstrtup Aaskov, på vegne af bestyrelserne for MBUO & MS

SØNDAG = BØRNEKIRKE
Og Børnekirke er en beteg-
nelse der foruden at være de-
dikeret kirke for og med børn, 
også er indbegrebet af gensyn 
med “kirkevennerne” - både de 
jævnaldrene, og de voksne. 
Tænk at ungerne får lov at vok-
se op sammen, med kirken som 
væksthus.

Det tilstræbes at der er børne-
kirke eller et tilbud om aktivitet, 
ved formiddagsgudstjenester-
ne - det lykkedes dog ikke altid, 
da der ikke er så mange medar-
bejdere som ønskeligt - men vi 
håber at kunne igangsætte nye 
tiltag som kan give potentielle 
medarbejdere mod på opgaven 
(som giver så meget igen)! Og 
der skal lyde STOR tak til de 
nuværende medarbejdere.
Det er blevet en tradition at vi 

Vi gjorde som 
vi “plejer” da 
vi havde en 

legeaftale med 
Sankt Hans 

kirke. Samuel 
var på hjemme-

bane! Ved den 
årlige weekend 

på Lægården 
i Holstebro 

for kommende 
konfirmander 
og gensyn for 

“gamle”, var en 
god flok afsted 

fra Odense
Foto: Maria 

Bræstrup Aaskov
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holder generationsgudstjene-
ste til Fastelavn, Palmesøndag, 
som høstgudstjeneste og i de-
cember med juletræsgudstje-
neste. Her deler vi kirke, ikke 
blot den første del, men fra 
start til slut. At gå i kirke sam-
men børn og voksne, at sidde 
sammen og være sammen om 
det at fejre gudstjeneste giver 
mulighed for fælles oplevelser, 
nærvær og fest, ofte med et lidt 
andet perspektiv end de øvrige 
søndag. Det holder vi fast i.

Sommerens store begivenhed 
var årets Børne- og betweenlejr 
på Lægården i Holstebro, hvor 
en god flok fra Odense deltog 
- henholdvis som deltagere, 
unge medarbejdere og leder. 
Sådanne lejroplevelser er uvur-
derlige og det er også sådan 
fællesskab, der giver venner i 
hele landet.

I september havde vi igen en 
legeaftale med børnene fra 

Sankt Hans kirke ved en fælles 
gudstjeneste - sammen holdt 
vi børnekirke som vi “plejer” og 
det var så fint at se ejerskabet 
for de som kommer i Metodist-
kirken til hverdag, og samtidig 
opleve deres indsats som vær-
ter! En søndag med liv og glæ-
de, sang, musik og udklædning.

Som optakt til juletrægudstje-
nesten i december inviterede 
vi indenfor til et arrangement 
vi kaldte “Engleværksted” med 
glimmer garanti, forældrekaf-
fe og rørende forberedelser af 
luciaoptog. Via deling af begi-
venheden på Facebook kom et 
par familier denne onsdag for 
første gang til kirken - det blev 
en fin anledning, og viste sig at 
være en ny måde at give større 
ejerskab af højtidernes begi-
venheder. Denne erfaring tager 
vi med os til det nye år.

SPEJDERNE
For mange lyder mottoet “en 

gang spejder altid spejder”, og 
det er også tilfældet for en 
række spejdere som har trådt 
deres barnesko i kirken i Oden-
se. Hvert år afholdes der pa-
truljeføretræning (kaldet PFT) 
og i 2019 slog de lejr på Fyn 
med primære ledere, der net-
op kommer fra Odense. Hiken 
(vandretur) blev med over-
natning i en “gammel” odense 
spejders baghave. Dejligt spej-
derlivet udfoldes - dejligt om 
det på sigt kunne blive ud fra 
kirken i Alexandragade igen!

Vi er ofte kreative i børnekirke - forsøger at gøre det håndgribeligt - her om Guds kærlighed, 
der måske kan mærkes, men ikke nødvendigvis ses. Ved generationsgudstjenesten Palmesøn-
dag kunne man smage på Bibelens tid - her ses Ane og Line og Maria.
Foto: TV Maria Bræstrup Aaskov, TH Thomas Risager
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Statistik

BEKENDENDE MEDLEMMER

Bekendende medlemmer den 1. januar 

Optaget ved bekendelse

Tilflyttede

Fraflyttede

Udmeldte

Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen

Døde

Bekendende medlemmer den 31. december

PERSONER I DØBT MEDLEMSKAB

Personer i døbt medlemskab den 1. januar

Døbte

Optagne eller tilflyttede

Fraflyttede, slettede og udtrådte

Overført til bekendende

Døbte medlemmer under 18 år

Døbte medlemmer over 18 år

Personer i døbt medlemskab den 31. december

SAMLET ANTAL DØBTE OG BEKENDENDE MEDLEMMER DEN 31. 
DECEMBER

ØVRIGE MEDLEMMER

Tilknyttede medlemmer

Associerede medlemmer

Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december

SAMLET MEDLEMSSKARE

112

4

0

0

0

0

1

115

98

3

0

1

0

61

39

100

215 

0

4

4

219

115

4

0

0

7

0

0

112

100

3

0

3

0

100

L212 

0

4

4

216

20182019
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UNDERVISNING, SMÅGRUPPER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)

Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)

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

Deltagere i smågrupper (Vejen, Markusgruppen og lign.)

Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)

Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper den 31. december

BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDET

MB - Metodistkirkens Børnearbejde (del af MBUO)

MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund (del af MBUO)

MS - Metodistkirkens Spejdere/Børnekirken

MM - Metodistkirkens Musikarbejde

Deltagende børn og unge, som ikke er registrerede i MBUF

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

KONTAKTKREDS

(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øv-
rigt) 

Kontaktkreds den 31. december

LÆGPRÆDIKANTER

Lægprædikanter den 31. december

TOTALT PASTORALT ANSVAR

(summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgre-
ne, registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontakt-
kreds. Ingen er medregnet mere end én gang.)

Totalt pastoralt ansvar den 31. december

GENNEMSNITLIG GUDSTJENESTEDELTAGELSE

1

1

1

55

0

55

21

4

11

8

20

64

 

475

1

jkl kfd sfkslæ f 
ksdlf kdls fkdls 

fklds

720

64

3

1

2

55

0

55

13

6

8

9

15

64

 

475

1

jkl kfd sfkslæ f 
ksdlf kdls fkdls 

fklds

725

72

20182019
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Regnskab for menigheden
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Regnskab for Willeruplund
REGNSKAB FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION WILLERUPLUND 2019

DRIFTSREGNSKAB 2019  <--------------  Året 2019 -------> Året 2018 Året 2017

Indtægter:
Husleje 372.185,70 363.326 356.437

Indtægter i alt 372.185,70 363.326 356.437

Udgifter:
Administrat. og revision -13.916,50 -12.731 -10.005
Drift af ejendom -20.252,99 0 0
Årbog -4.000,00 -4.000
Gaver -420.000,00 -262.007 -348.469

Udgifter i alt -458.169,49 -278.738 -358.474

Finansiering:
Renter -2.810,57 -2.854 28.440
Tilbagef. skyldige omk. fra 2016 0,00 35.000
Finansiering i alt -2.810,57 32.146 28.440

Driftsresultat/overskud 2019 -88.794,36 116.734 26.403

STATUS Pr. 31.12.2019  <--------------  Året 2019 -------> Året 2018 Året 2017

Aktiver:
Likvider kontanter 0,00 0 0
            Danske Bank 1.439.380,37 1.528.174 558.820
            TotalBanken 20.252,99 0 887.621

1.459.633,36
Tilgodehavende husleje 0,00 0 0
Anlægsaktiver ejendom 5.700.000,00 5.700.000 5.700.000
            inventar 200.000,00 200.000 200.000

5.900.000,00

Aktiver i alt 7.359.633,36 7.428.174 7.346.441

Passiver:
Skyldige omkostninger 0,00 0 35.000
Lovede beløb til gaver 0,00 0 0
Egenkapital 1.1.2018 7.428.174,73
            overskud 2018 -88.794,36
Egenkapital 31.12.2018 7.339.380,37 7.428.175 7.311.441
  
Passiver i alt 7.339.380,37 7.428.175 7.346.441
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Regnskab for MM
MM Musik Regnskab 2019

Resultatopgørelse

Indtægter
Kontingent
MM Musik - 300.00 kr-            
Nardus - 157,606.25 kr-    
Emmaus - 57,940.75 kr-      

Workshop - 32,200.00 kr-      
Koncertindtægter - 153,364.94 kr-    
Donationer og diverse indtægt - 20,000.00 kr-      
Salg af musikudstyr - 3,700.00 kr-        

Tilskud lokale - 20,080.00 kr-      
Tilskud studerende - 8,670.75 kr-        
Tilskud (musikpulje) - 4,160.00 kr-        

Indtægter i alt - 458,022.69 kr-    

Omkostninger
Honorar - korleder og pianist - 110,269.50 kr-    
Honorar - Musikere - 15,492.16 kr-      
Honorar - Workshop - 28,800.00 kr-      
Løn - korleder og pianist - 60,703.36 kr-      
Egenbetaling løn - 80,344.79 kr-      
KB donation - 30,000.00 kr-      
Musikudstyr - 18,098.74 kr-      
Conventus - 4,164.00 kr-        
Diverse - 4,148.33 kr-        
Gebyrer - 178.68 kr-            

Tilskud undervisning (tilbagebetaling) - 6,388.18 kr-        
Tilskud lokaler (tilbagebetaling) - 6,449.12 kr-        

Skyldig husleje - 21,000.00 kr-      
Skyldig koncertindtægt - 27,340.76 kr-      

Omkostninger i alt - 413,377.62 kr-    

Årets resultat - 44,645.07 kr-      

Balance

31.12.2019 31.12.2018
Aktiver
Bankbeholdning - 312,536.45 kr-    - 219,550.62 kr- 
Tilgode - -   kr-               
Aktiver i alt - 312,536.45 kr-    - 219,550.62 kr-

Passiver
Egenkapital primo - 219,550.62 kr-    - 217,236.37 kr- 
Resultat - 44,645.07 kr-      - 2,314.25 kr-     
Gæld - 48,340.76 kr-      - -   kr-               
Passiver i alt - 312,536.45 kr-    - 219,550.62 kr-
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Regnskab for MS
Regnskab for MS Alexandragade 8 5000 Odense C

Driftsregnskab for 2019
Året 2018 

Budget 2020 Indtægter :

2.500 Kontingenter 2.250,00 1.375,00 
    

5.000 Willeruplund tilskud 10.000,00 
MBUF tilskud   
Fra MB 361,85 

  

7.500,00 Indtægter ialt 12.250,00 1.736,85 

Udgifter :

2.000 Drifts omkostninger  - 705,50 
Sommerlejr

2.000 Kurser

2.000 Deltagelse i Lands arrangementer 1.800,00 2.559,15 
1.000 Rengøring af lokaler 2019  - 

500 Landskontingent 400,00 
Renter og gebyr 75,00 

    

7.500,00 2.275,00 3.264,65 

0,00 Driftsresultat for 2019 9.975,00 -1.527,80

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver :

Kasse   
Bank 19.564,63 

Aktiver ialt 19.564,63 

Passiver

Egenkapital primo 2019 Kontant   
Egenkapital primo 2019 Bank 9.589,63 
Resultat 2019 9.975,00 

Passiver ialt 19.564,63 

Odense den     feb. 2020

Anders Flinck
Kasserer

Revisorpåtegning

Odense d.

Revisor Revisor
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Regnskab for MB
Regnskab for MB Alexandragade 8 5000 Odense C

Driftsregnskab for 2019
Året 2019 Året 2018 

Budget 2020 Indtægter :

6.000 Kontingenter 6.150,00 4.875,00 
15.000 Willeruplund tilskud 25.000,00 

21.000,00 Indtægter ialt 31.150,00 4.875,00 

Udgifter :

5.000 Drifts omkostninger 2.868,13 1.099,50 
18.000 Husleje til Kirken  - 9.000,00 
5.000 Deltagelse i Lands arrangementer  - 700,00 

Landskontingent 950,00 
 - Rengøring af lokaler 2018  - 2.000,00 

28.000,00 3.818,13 12.799,50 

-7.000,00 Driftsresultat for 2019 27.331,87 -7.924,50

Balance pr. 31.12.2019

Aktiver :

Kasse  - 
Bank 32.750,12 

Aktiver ialt 32.750,12 

Passiver

Egenkapital primo 2019 Kontant
Egenkapital primo 2019 Bank 5.418,25 
Resultat 2017 27.331,87

Passiver ialt 32.750,12 

Odense den     feb. 2020

Anders Flinck
Kasserer

Revisorpåtegning

Odense d.

Revisor Revisor
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Valg
 

 

Forslag til valg - Odense Metodistkirkes årsmøde 2020 
 
Menighedsråd        Forslag 
Formand (1 år) Sine Åkerman    er på valg Genopstiller  
  
Øvrige (3 år)  Julian Levin (2018)        
   Pia Syversen (2019 for 1 år)  er på valg Genopstiller 
   Harriet Becker (2017)   ønsker ej valg Hanne Vesterg opstiller 
   Line Hejli Lomholt (2017)  er på valg Genopstiller  
   Charlotte Levin (2017)  er på valg Genopstiller 
   Søren Jantzen (2019)  
 
Lands-delegat  Shanti Digebjerg (2017) 
Formand MBUO Camilla Berg Paarup     Ex officio 
Præst    Maria Bræstrup Aaskov    Ex officio 
Præst   Thomas Risager     Ex officio 
 
Deltager ikke i møderne: 
Suppleant  Pernille Esborg (2017)  er på valg Genopstiller 
Formand MM  Julie Killerup Kaae     Ex officio 
Kasserer Revision Faaborg     Yvonne er villig til 

bogføring i samarbejde med Helge Munk.  
Bygningsansvarlig Lars Bræstrup 
Lægprædikant  Helge Munk  
Pensioneret præst Knut Bjarne Jørgensen  
 
Pastoralkomite 
Formand (1)  Helge Munk    er på valg Genopstiller 
Øvrige  3  Nicooline Kronlund (2019-2 år) 
Åremål aftal. i udv. Dorthe Pihl (2017)   er på valg ønsker ej valg  
Godk. af årsmøde Jette Flinck (2017)   er på valg ønsker ej valg  

Yvonne er villig til valg
  

   Anne Grethe Christensen (2019-1år) er på valg Genopstiller 
Medlem u. 30  Rune Hejli Lomholt (2017)  er på valg Genopstiller 
Landsm-delegat Shanti Digebjerg     Ex officio 
          mangler en kandidat 
 
Bygningsansvarlige  
Udlejning (1)  Clyde Jensen (2019)   er på valg Genopstiller 
Formand (3)  Lars Bræstrup (2018) 
øvrige   Christian Syversen (2018)  
   Florian Christensen (2018) 
   Anders Flinck (2018) 
   Kim Novél (2018) 
   Henrik Bertelsen (2018) 
   Morten Bræstrup Aaskov (2018) 
   Leif Jørgensen (2019) 
 
Metodistkirkens Landsmøde - Årskonference (4 år. Deltager i 2021-2024)  
1. rep   Shanti Digebjerg (2016)  er på valg Genopstiller 
2. rep   Jette Flinck (2016)   ønsker ej valg Chr. Syversen 
          opstiller 
3. rep   Charlotte Levin (2016)  ønsker ej valg 
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1. suppleant  Rune Hejli Lomholt (2016)  er på valg Genopstiller 
2. suppleant  Harriet Becker  (2016)   ønsker ej valg 

Søren J og Julian villige til 
valg 
 

Der besættes poster efter stemmetal. Der holdes valgtale for at sikre Shanti stemmer til posten som 1. 
suppleant med henvisning til betydningen af sammenhæng med Shanti’s øvrige poster for landskirken. 
 
Den selvejende institution Willeruplund (2år)  
   Shanti Digebjerg (2019) 
   Morten Bræstrup Aaskov (2019–1år)   Genopstiller  
   Thomas Risager (2018)  er på valg Genopstiller 

Anders Flinck(2019) har trukket sig. Lisbet Trøjgaard er villig til 
valg 

   Ulla Skovgaard (2019) 
 
 
Revisionskomite 
Formand (1 år)  Karen Marie Pedersen (2019) er på valg  
Øvrige (3 år)  Verner Engelbæk (2018) 

Julian Levin (2017) er på valg Villig til valg som formand, 
med støtte af Helge Munk 

   Henrik Bertelsen (2017)  er på valg Genopstiller 
   Kamilla van Hauen (2017)  er på valg Genopstiller 
          Morten Platz villig til valg 
 
Forslagskomite 
Formand   Thomas Risager TR   ex Officio 
   Julian Levin (2019-3år) JL 
   Yvonne Brandt (2019-3år) YB 
   Helge Munk (2019-2år) HM 
   Lars Bræstrup (2019-2år) LB 
   Dorthe Pihl (2019-1år) DP  er på valg 
   Søren Jantzen (2019-1 år) SJ er på valg 
Suppleant   Hanne Vestergaard (2019) HV 
 
 
Kontraministerialbogsfører: Jette Flinck ønsker ikke at fortsætte. Jette opdaterer kirkebogen 
ved første lejlighed. Der skal findes en anden! 

Yvonne er villig til valg 
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GLÆD DIG OVER MANGFOLDIGHEDEN

Bladet i kalenderen er vendt, og vi skriver nu 
2020. Men i hånden (eller på din skærm) holder 
du et årsskrift, der omtaler hverdag og fest i Me-
todistkirken i Odense gennem hele 2019. 

Det er en opsamling og et forsøg på gengivel-
se af kirken som organisation og virksomhed og 
samtidig som et hjem, en familie. Med ord, tal og 
billeder sættes et punktum for 2019, og dannes 
afsæt til 2020. 

Læs med og glæd dig over mangfoldigheden, 
både i det du måske selv er en del af, og i alt 
det det andet som også sker i og ud fra kirken i 
Alexandragade.

WWW.METODISTKIRKEN-ODENSE.DK


