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FASTELAVNSFEST
ALLE GENERATIONER
SAMLET OM KIRKE

VIDEO BØRNEKIRKE
10 + UGERS ONLINE
VIDEO UDSENDELSER

2020

SOMMER UGE 27
FERIE AKTIVITETER I
KIRKEN FOR BØRN

JULEHJÆLP
MBUO STØTTEDE MED
GAVER TIL BØRNENE

BERETNING

Sammen - hvor for sig - sammen
2020 blev året der gik fra den ene yderlighed til den anden. Vi tog hul på året og indledte det med
en række fester i Børnekirken, som alle tog udgangspunkt i fester i Bibelen. Finalen var Fastelavn,
hvor hele kirken fejrede gudstjeneste sammen på tværs af generationerne. Med et var festen dog
slut og alt lukkede ned for en tid, også Børnekirken - i hvert fald i den form vi bedst kender den.
Lockdown åbnede nye vinduer og fra den første søndag og hele 10 uger frem blev der sendt en
Video Børnekirke så vel som livestreamet gudstjeneste. Mange så med, også børn og voksne fra
andre kirker i landet. Alle udsendelserne blev optaget hjemme hos Maria med rekvisitter fundet i
skabe og skuffer og med en Iphone som kamera. Vi øvede os i at være tålmodige sammen, og det
blev Påske, Store Bededag og Kristi Himmelfart. Men til Pinse mødtes vi igen til fest - kirkens
1

ÅRSBERETNING FOR MBUO & MS

fødselsdag, nu med håndsprit, afstand og stillesiddende
aktiviteter men også med GENSYNSGLÆDE.

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

2020

Børnekirke =
Genkendelighed,
venskaber, sjov og
Guds kærlighed.

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

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

Hvorfor MBUO & MS?
FODNOTE: Kirkens tilbud for børn og unge organiseres i de to
lokale foreninger, Metodistkirkens børn og unge i Odense
(MBUO) og Metodistkirkens spejdere (MS) som begge er
knyttet til det landsdækkende MBUF. Spejderne har ikke haft
lokale aktivteter i Odense i 2020, men enkelte spejdere er
engageret på landsplan. Young Souls (egen beretning) er
formelt knyttet til MBUO.

Beretningen er skrevet af
præst Maria Bræstrup
Aaskov. MBUO formand:
Camilla Berg. MS formand:
Anna Marqversen

2

