Metodistkirken i Odense
Klart budskab om Guds kærlighed

Beretning for Metodistkirken i Odense − 2020
Frygt ikke, for jeg er med dig,
fortvivl ikke, for jeg er din Gud.
Jeg styrker dig og hjælper dig,
min sejrrige hånd holder dig fast.
Esajas 41,10.
Bibelverset fra Esajas’ Bog er det mest googlede bibelvers i 2020. Dette vidner om, at
det har været et år fyldt med udfordringer for mange. Der opstår næppe diskussion, hvis
vi påstår, at 2020 har været et af de mest udfordrende og krævende år for vores kirke.
Noget af det, som vi er allerbedst til, nemlig at samle folk og skabe fællesskaber, har
været svært udfordret af Corona-pandemien, og de nødvendige restriktioner har
hæmmet vores normale virksomhed.
Til gengæld har de også udfordret vores kreativitet og styrket vores nytænkning i en
grad, så vi faktisk påstår, at kirken stadig er i vækst på trods af 2020’s helt særlige
udfordringer, både med Corona og andet.
Vi har intet at frygte, for vi har oplevet, at Gud er med os, og vi føler os til rette i Esajas’
tankegang, at Gud styrker og hjælper os.

Velkommen til årsmøde

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

2021 − digital kirke

Da vi lavede vores nye vision, tror vi ikke, at nogen havde forestillet sig, hvor udfordrede
vi ville blive dels af omstændighederne, men også af vores påstand i den nye vision, at
vi vil være kirke på forkant.
Det forpligtede og gjorde, da restriktionerne begyndte at komme, at vi opgraderede
vores tilstedeværelse på hjemmeside, sociale medier og ved online-gudstjenester. Vi var
på fra dag 1 og er det stadig.

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

Gudstjenester er også online
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Gudstjenesterne (og smågruppefællesskaber) er væsentlige i vores bestræbelser på at
fremelske og styrke mangfoldige fællesskaber, der tager udgangspunkt i Jesu
næstekærlighedsbud.
Vi har i 2020 holdt gudstjenester udelukkende online, og senere på året både online og
IRL (in real life) med en menighed, der var helt sprittet af og sammen på afstand. Det er
helt klart, at afstandskrav og pandemiens alvor viser os, hvor væsentligt vores gode
fællesskab er, hvor vi normalt er mange mennesker samlet og tætte sammen i vores
kirke til gudstjeneste, over en skål suppe eller over en kop kaffe. Det er en væsentlig del
af, hvem vi er. Det mangler!
Omvendt har vi opdaget, at vi også er en menighed bestående af mennesker, som
ellers ikke kommer i kirken, der gerne vil være med til online-gudstjenester og digitale
fællesskaber. Disse er mennesker, som vi i 2020 pludselig har fået lov at være kirke for −
og det er faktisk en stor ting − en velsignelse.
Menigheden er altid venlig i responsen på gudstjenestens elementer. Det er imidlertid
klart for os, at vores normale gudstjeneste ikke umiddelbart kan transformeres til et
digitalt format. Derfor har vi iværksat spørgeskemaundersøgelser til vores onlinedeltagere, så vi får respons på, hvad der virker, og hvad der er kikset online.
Når vi igen kan samles i kirken, kommer vi til at fortsætte med at sende gudstjenesten
online, men vi kommer til at arbejde på formen, således at vi forhåbentlig kan gøre det
godt for dem, som er i kirken, og for dem, der sidder bag skærmen på samme tid.
Vi er meget taknemmelige for, at mange greb udfordringen med at samle ind til nyt
videoudstyr. Det blev ret omfattende, for der skulle også udskiftning af centrale dele af

lydudstyret til. Vi kan nu producere en digital gudstjeneste i en ret så professionel
kvalitet, og vi er i al beskedenhed med helt i front, hvad dette angår.
Vores frivillige teknikfolk knokler på. De mange forandringer i teknikken medfører en
meget stejl læringskurve, og vi arbejder på, at alle bliver fortrolige med den nye teknik.
Blandt andet har vi arbejdet en del med lydsiden af vores gudstjenester. Det bliver hele
tiden bedre. En stor tak til vores teknikere!
I fremtiden tror vi, at ere kommer til at vælge en online-gudstjeneste. Dels fordi det er
mindre grænseoverskridende at “kigge ind” på den måde, men også fordi
gudstjenesten, som alt muligt andet, kan tilgås, når det lige passer ind i den enkeltes liv.

Diakoni og omsorg

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

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

Økonomien er bredt mere ud

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

Børnekirken − nu med video

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

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

Musiklivet − MM

Vi er taknemmelige for at have Anders Gustavsen-Sprotte ansat. Musikken til
gudstjenesterne er stadig under udvikling, og vi får lov at have den glæde, at ere
spiller med. Det nyeste tiltag er opstarten af et egentligt gudstjenesteband, som vi helt
sikkert kommer til at høre mere til.
Mette Risager koordinerer et sangerteam bestående af sangere fra vores gospelkor, og
hver uge sørger hun for, at der ndes noder, og at tonearten passer til de enkelte
sangere. Alt dette er med til at give en herlig mangfoldighed i gudstjenesterne. En stor
tak til Mette Risager for at få alt dette til at glide.

Gospelkorene

Ude i byen er vi kendt som kirken med den gode musik. Dette skyldes i høj grad vores
gospelkor, som under normale forhold er ret synlige i byen. Korene har på forskellig vis
været udfordrede af tiderne.
Gospelkoret Nardus har i lange perioder været forhindret i at mødes. Her rykkede
korleder Mette Risager og pianist Torben Lykke Olsen hurtigt ud med online-øvelser.
Der blev skabt et helt nyt koncept med hemmelig gæst samt hemmeligt instrument, og
der var deltagelse af sangere fra hele landet. Når restriktionerne har tillader det, har
koret var delt i to, og man har øvet i hold og sunget med stor afstand. Det har fungeret,
men det har været en udfordring at fastholde de nye sangere. Ligesom ved
gudstjenesterne lider fællesskabet under afstandskrav etc.
Gospelkoret Emmaus har dels været med i Nardus online-øvelserne, men har faktisk
været i stand til at holde rigtigt mange øvelser igennem året. Man er knapt så mange
som i Nardus, så det har været muligt at samles og synge sammen på afstand. Desværre
har restriktioner omkring antal og afstandskrav til gudstjenester forhindret, at Emmaus
deltager i den almindelige gudstjeneste, hvilket vi savner.
I en af perioderne, hvor koret ikke kunne samles, skrev et par af korsangerne sammen
med korleder Mette Risager og pianist Adam Bjerrum Møller tekst og musik til en helt
ny sang − New Tomorrow. De enkelte korsangere optog en video med sig selv, hvor de
sang, og det hele er dygtigt klippet sammen til en meget n video. Se den her:
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www.youtube.com/watch?v=fsau3dZrPN0

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

Visionen peger fremad

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

Vision

fi

fi

fl

Vision for Metodistkirken i Odense
Vi vil være kirke på forkant.
Kirke med mangfoldige, åbne fællesskaber og et handlekraftigt socialt engagement.
Vi vil udfordre os selv til at skabe og være kirke på nye måder. Vi vil fremelske og styrke
mangfoldige, stærke fællesskaber, som tager udgangspunkt i Jesu
næstekærlighedsbud. Med mangfoldighed mener vi diversitet og ligeværd på tværs af

kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet, generationer, personlige værdier samt tvivl
og tro.
Vi vil ytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles ressourcer mere i spil overfor
udsatte mennesker og grupper. Både gennem kontinuerlige og enkeltstående
aktiviteter. Vi skal i bund og grund sætte et større aftryk i menneskers liv og vores
lokalsamfund. Vores øgede sociale engagement skal også komme til udtryk i en mere
ambitiøs indsats omkring klima og miljø.
Mission:
Klart budskab om Guds Kærlighed
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Værdier:
Fællesskab, vedkommende, rummelig, musikalitet

