
Referat - Menighedens årsmøde d. 7. februar 2021 

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

Ikke medlemmer: ingen 

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

1. Konstituering  
a. Valg af sekretær  
Charlotte Levin blev valgt til sekretær 

b. Valg af stemmetællere 
Stemmer afgives ved håndsoprækning. Fremgangsmåde ved hemmelig 
afstemning vedtages senere på mødet, såfremt dette skulle blive aktuelt. 

2. Menighedens beretning  
a. Menighedens beretning  
Menighedens beretning blev fremlagt af menighedsforstander Thomas Risager.  
Der var ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra øvrige 
mødedeltagere, dog talte Jørgen Thaarup om at være klar med alt det gode, 
kirken har at byde på, når coronarestriktionerne atter er væk – og benyttede 
lejligheden til at takke både Thomas Risager og Maria Bræstrup Aaskov for at 
navigere sikkert gennem en på mange måder foranderlig tid og forandret 
arbejdssituation. 

Beretningen blev godkendt.  

b. Forslag til fokusområder  

Metodistkirken i Odense 
Klart budskab om Guds kærlighed



 
Menighedsrådets fokuspunkter 2021 
Menighedsrådets målsætninger udspringer af kirkens vision og 
mission, og i 2021 sætter vi særligt fokus på følgende: 

Kirkens sociale arbejde 
Kirkens vision forpligter os til et mere handlekraftigt socialt 
engagement: 
Vi vil flytte 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. 
Menighedsrådet vil i 2021 fokusere på, pba. vores erfaringer fra 
projekt julehjælp 2020, at etablere en bredere og mere 
kontinuerlig håndsrækning og støtte til udsatte mennesker og 
grupper. 

Fællesskaber 
Kirkens vision forpligter os til motivere mangfoldige, åbne 
fællesskaber: 
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. 
Menighedsrådet vil i 2021 i særlig grad fokusere på det 
fællesskab, smågrupperne tilbyder. Vi vil gerne opnå, at alle med 
tilknytning til kirken føler sig velkommen i mindst ét 
smågruppefællesskab. 

Klima 
Kirkens vision forpligter os til en miljø- og klimaambition: 
Vores øgede sociale engagement skal også komme til udtryk i en 
mere ambitiøs indsats omkring klima og miljø. 

Menighedsrådet vil i 2021 fokusere på at være en aktiv 
sparringspartner for Metodistkirken Danmarks Klimaråd ifht. en 
mere langsigtet strategi, samt implementere løsninger der her og 
nu mindsker vores klimaaftryk og gavner miljøet. Dette i tæt 
samarbejde med vores lokale klimagruppe. 

Fokusområderne blev kort nævnt, der var ingen yderligere kommentarer 
eller spørgsmål.  

 Fokusområderne blev godkendt. 



c. Statistik  
 Statistikken blev fremlagt. Thomas Risager bemærker fire fraflyttede døbte 
medlemmer i virkeligheden er en justering af medlemstallet. Vi har talt fire for 
meget gennem mange år.  
 Statistikken blev godkendt.  

  Afregning af kontingent til landskirken 
  Bekendende medlemmer:  114 a 300 kr.   34.200 
  Døbte medlemmer over 18 år: 43 a 250 kr.  10.750 
  Døbte medlemmer under 18 år: 54 a  0 kr.                       0 
          44.950 kr.  

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

e. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde og Gospelkorene  
 Beretningen er godkendt på generalforsamlingen.  
 Beretningerne blev modtaget. 
 

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

 Beretningen fra Omsorgsteamet blev fremlagt. 
 Beretningen blev godkendt. 

 Videohilsen fra Smågrupperne om betydningen af 
smågruppefællesskaber 

Videohilsen fra musikkonsulent og pianist Anders Gustavsen-Sprotte 
vedrørende drømme for kirkens musikarbejde fremover og info om opstart 
af nyt kirkeband. 

3. Økonomi  
a. Regnskab 2020  
Helge Munk fremlagde regnskabet.  
Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer. 
Regnskab 2020 er revideret.  



Regnskab 2020 blev godkendt.  

b. Budget 2021  
Helge Munk fremlagde budget 2021.  
Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer. 
Budgettet blev vedtaget. 

c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter  
1. MBUO/MS  
Regnskaber og budgetter er fremlagt og godkendt på egen 
generalforsamling, under forudsætning af at de går gennem revision.  

2. MM/Emmaus, Nardus  
Regnskaber og budgetter fremlægges og godkendes formentlig i ugen, 
der kommer, på egne generalforsamlinger, under forudsætning af at de 
går gennem revision.  

3. Willeruplund  
Regnskabet blev fremlagt og modtaget.  
Den endelige godkendelse finder sted på Metodistkirken i Danmarks 
Landsmøde i maj.  

4. Valg  
a. Formand for menighedsråd  
Sine Åkerman 

b. Lægleder  
Vakant 

c. Valg af kasserer-team 
Helge Munk & Yvonne Brandt  

d. Sekretær for menighedsrådet  
Vakant  

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

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

g. Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference  



Ikke valg i år. 

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

i. Godkendelse af lægprædikanter  
Helge Munk blev godkendt og takket for sin indsats 

j. Godkendelse af smågruppeledere  
Seniorpræsten indstiller:  
Harriet Becker, Helge Munk, Shanti Digebjerg, Anders Flinck, Preben Nielsen, 
Julian Levin, Hanne Vestergaard, Christian Syversen, Mette Risager. 
De blev godkendt. 

k. Formand for pastoralkomite  
Helge Munk 

l. Øvrige til pastoralkomite  
Hanne Vestergaard (3 år) 

m. Godkendelse af bygningsansvarlig  
Formand: Lars Bræstrup (1 år) 
Udlejningsansvarlig: Sine Åkerman 
Øvrige:  Anders Flinck 
  Henrik Bertelsen  
  Christian Syversen 
  Morten Bræstrup Aaskov  

n. Revisorer  
Formand: Julian Levin (1år) 
Øvrige:  
  Preben Nielsen (3 år) 

o. Willeruplund  
Vi indstiller: Shanti Digebjerg (2 år) 
  Rune Lomholt (2 år) 
Formelt vælges disse af Metodistkirkens Landsmøde 

p. Forslagskomite  



Ikke forberedt valg, fem navne blev foreslået, hvorved valget afgøres af en 
hemmelig afstemning ved at sende en mail til Thomas Risager umiddelbart efter 
mødet med op til to navne. 
Resultat: Hanne Vestergaard og Rikke Roland Honoré er valgt ind. 

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


