Årsfest 2021
Metodistkirken i Odense
Søndag 6. marts 2022

Forord

Hermed årbogen for Metodistkirken i Odense. Bogen er en samling
af alle beretninger, statistikker, regnskaber og budgetter, liste over
valg til årsmødet 2021, som vi fejrer søndag d. 6. marts.
Et årsmøde i Metodistkirken er kirkens generalforsamling, hvor vi tager os af al det
formelle som godkendelser af årets gang i kirkens liv. Det er her vi vælger til
menighedsråd og andre udvalg.
Vi holder en festdag med lækker mad og masser af diskussioner og samtaler om
fremtiden, hvor vi forsøger at se, hvordan vores vison, kan konkretiseres og forme vores
måde at være kirke på til gavn for Odense, og hele Fyn.
Tak for din interesse og dit engagement i kirken med det klare budskab om Guds
kærlighed.

Thomas Risager
Seniorpræst.

Kirkens vision
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.

Værdier:

Fællesskab, vedkommende, rummelig, musikalitet
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Beretning for Metodistkirken i Odense 2021
Indledning

Vi glæder os over, at vi kan samles til årsfest i kirken. Tak, for at du læser med og derved
er med til at bære ansvaret og dele glæden over vores kirke her i Alexandragade.
Kirken er Guds kirke. Den er et instrument til at være et klart budskab om Guds
kærlighed. Ordet “kirke” er et favnende ord, som handler om meget mere end mursten
og renovering af vinduer, det handler også om de mennesker, som udgør kirken. Vi er
alle, både mennesker og mursten på dette sted, et udtryk for, at Gud stadig har noget at
give til Odense, til Fyn.
Ved årsfesten ser vi tilbage på året, der er gået, gennem beretninger og regnskaber. Vi
ser også fremad ved at drømme nye drømme og ved fortsat at møde mennesker med et
klart budskab om Guds kærlighed. Dette gør vi med afsæt i beretningerne og
budgetterne.

Corona – vi er nødt til at nævne det, selvom det ikke skal fylde

Coronapandemien fyldte meget ved årets indledning, og faktisk var alle gudstjenester
udelukkende online frem til midten af april 2021. Vi tror ikke, nogen af os havde fantasi
til at forestille os, at der ikke, søndag efter søndag, var mulighed for at komme i kirke.
Dette er ganske uhørt, og
selvfølgelig savnede vi at
kunne mødes og fejre
gudstjeneste sammen.
Heldigvis havde vi vist
rettidig omhu ved at
satse både mange
penge og menneskelige
ressourcer på at kunne
levere en god
onlineoplevelse af
gudstjenesten. Dette er
der stadig en del, som
benytter sig af.
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Onlinekirke

Gennem 2021 har vi i gennemsnit haft 32 deltagere online til
gudstjenester. Tallet er naturligvis væsentligt højere de
søndage, hvor vi udelukkende havde onlinegudstjeneste, og
lavere, da vi atter begyndte at samles i kirken til gudstjeneste.
Der er en skare mennesker, som er spredt ud over Danmark,
men også både de nordiske lande, Tyskland og ganske ofte
danskere bosat i Schweiz, som vi får lov at være kirke for
gennem vores onlinegudstjenester.
På denne måde har pandemiens begrænsninger og vores
forsøg på at imødegå dette med gode onlinegudstjenester
udvidet vores muligheder for at være et klart budskab om
Guds kærlighed. Dette er et vigtigt arbejde, som vi bør
fortsætte med.
Her skal der lyde en stor tak til de frivillige, som kæmper for at
få teknikken til at virke og lyden til at være god. Hvor har vi lært
meget undervejs.

Gudstjenester

Siden påsken 2021 har vi været i stand til at afvikle gudstjenester med menigheden til
stede i kirken. Ganske vist var det i store del af foråret under restriktioner med
afstandskrav, mundbind og maks. antal deltagere. Enkelte af forårets
gospelgudstjenester blev derfor kun afviklet online, da korene alene fyldte kirken.
Da foråret nærmede sig sommer, kunne vi tage mundbindene af. Hvilken befrielse!
Vi bestræber os
naturligvis på, at
gudstjenesterne stadig
har høj kvalitet, både på
det musiske, på sangen,
på liturgien og naturligvis
på forkyndelsen, som
præsterne lægger mange
kræfter i. Vi synes, vi
lykkes med at holde gode
gudstjenester i en tid, der
præges af en pandemi og
deraf følgende
usikkerhed og utryghed.
Hvor er det vigtigt, at
Guds kærlighed og nåde
forkyndes netop i denne
tid.
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Kigger man på antallet af fremmødte, så har vi i lighed med alle andre kirker haft en
tilbagegang i antallet af deltagere til gudstjenester under pandemien. Vi er på ca. 65 %
af fremmødet i forhold til 2019. I dette tal er dog ikke medtaget, at der også ved de
almindelige gudstjenester i dag er mennesker med online. Lægges disse til, er
reduktionen naturligvis mindre. Helt sikkert er det også, at der er blevet langt mellem
nye mennesker, som opsøger gudstjenesten i Metodistkirken. Dette er en udfordring.
Regelmæssig deltagelse i gudstjeneste er er kardinalpunkt i forhold til at holde sin
relation til Gud og sin relation til fællesskabet ved lige. Derfor skal der lyde en kraftig
opfordring til at tage del i den ugentlige gudstjenestefejring, for det betyder faktisk
noget at møde op og være med. Det har betydning for én selv, men betydningen, som
dit fremmøde kan have for andre i fællesskabet, kan ikke overvurderes.

Fokus på fokusområderne

Sidste år vedtog årsfesten tre fokusområder, som menighedsrådet og præsterne skulle
fokusere på. De tre var Kirkens sociale arbejde, Fællesskaber og Klima.
Kirkens sociale arbejde
Kirkens vision forpligter os til et mere handlekraftigt socialt engagement:
Vi vil ytte vores fokus udad og modigt sætte vores fælles ressourcer mere i spil
overfor udsatte mennesker og grupper. B de gennem kontinuerlige og
enkeltstående aktiviteter. Vi skal i bund og grund sætte et større aftryk i
menneskers liv og vores lokalsamfund.
Menighedsr det vil i 2021 fokusere p , på baggrund af vores erfaringer fra
projekt julehjælp 2020, at etablere en bredere og mere kontinuerlig
h ndsrækning og støtte til udsatte mennesker og grupper.
Det er tydeligt, at vi er blevet mere handlekraftige i forhold til at sætte projekter i søen.
Efter et langt tilløb åbnede Café Ly endelig i januar måned 2022. Caféen er opstået,
efter at mennesker fra kirken, som har forbindelser ind i afholdsmiljøet i Odense,
vurderede, at der var behov for en café, hvor mennesker, som er på vej ud af misbrug
eller er ude af misbrug, kan mødes i et cafemiljø, hvor der er plads til alle.
Caféen drives af Den Erhvervsdrivende Fond Café Stormly. Denne konstruktion er valgt
for at understrege, at caféen organisatorisk og økonomisk er uafhængig.
Café Ly har en lønnet caféleder, som sammen med et par medarbejdere i jobpraktik og
forhåbentlig mange frivillige står for driften.
Det er håbet, at vi fra kirken kan stille op med en række frivillige, som kan give 3 timer
hver anden eller tredje uge, således at man møder ind kl. 16 og hjælper til i caféens
resterende åbningstid, og at man lukker ned og gør caféen klar til næste dag.
På sigt er det håbet, at der i miljøet omkring caféen kan opstå egentlig
misbrugsbehandling og rådgivning.
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Med Metodistkirkens Sociale Arbejde, MSA, i ryggen blev det muligt at dele påskehjælp
ud i stil med julehjælpen. Et stærkt hold på 15 frivillige hjalp med at pakke og uddele
madvarer til 40 familier. Efterfølgende lykkedes det at holde dialogen med enkelte
familier. Til jul tilbød vi igen julehjælp – kun annonceret via et delt opslag på kirkens
Facebook-side, og 65 familier kom og hentede julemad og julegaver til børnene i kirken
den 22. december – det var meget meningsfuldt og et håndgribeligt udtryk for et klart
budskab om Guds kærlighed.
Fællesskaber
Kirkens vision forpligter os til motivere mangfoldige, bne fællesskaber:
Vi vil fremelske og styrke mangfoldige, stærke fællesskaber, som tager
udgangspunkt i Jesu næstekærlighedsbud. Med mangfoldighed mener vi
diversitet og ligeværd p tværs af kulturelle og sociale baggrunde, seksualitet,
generationer, personlige værdier samt tvivl og tro.
Menighedsr det vil i 2021 i særlig grad fokusere p det fællesskab,
sm grupperne tilbyder. Vi vil gerne opn , at alle med tilknytning til kirken føler sig
velkommen i mindst t sm gruppefællesskab.

Kirkekaffe, fællesspisning og socialt samvær er noget af det, vi har savnet gennem året –
både i kirkens rammer og i øvrigt, hvor vi plejer at samles i smågrupper. Der blev også
her taget online-initiativer, eksempelvis !kaffe med præsten” og en smågruppe for
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å

é
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børnefamilier og online-kirkekaffe. I efteråret lykkedes det at samle en gruppe i kirken
og gennemføre en læsegruppe, der havde udgangspunkt i et af Paulus’ breve. Som
noget nyt samledes en gruppe omkring pilgrimsvandring. Denne k et online-afsæt,
men arrangerede efterfølgende både et par kortere og en længere vandretur med god
tilslutning. Desuden lykkedes det i efteråret at samle folk til foredrag om en vandring på
Caminoen samt en aften med fællesspisning og forfatterbesøg.
Herudover har kreagruppen stort set været samlet første tirsdag i hver måned, og der
har været kirkehøjskole tre onsdage i efteråret.

Klima

Kirkens vision forpligter os til en miljø- og klimaambition:
Vores øgede sociale engagement skal ogs komme til udtryk i en mere ambitiøs
indsats omkring klima og miljø.
Menighedsr det vil i 2021 fokusere p at være en aktiv sparringspartner for
Metodistkirken Danmarks Klimar d ift. 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.
Personer fra vores Grøn Kirke-udvalg og menighedsrådet har deltaget i et
erfaringsudvekslingsmøde med Metodistkirken i Danmarks Klimaråd. Desuden har vi
bidraget med input fra Odense i en undersøgelse af kirkerne, som klimarådet har
udført. Se Grøn Kirkes beretning på side 21.
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Gennem hele efteråret og vinteren har der været håndværkere ude og inde. Alle
bygningens vinduer af ældre dato er blevet malet, så de kan modstå blæst, regn og sol
endnu en årrække. Det har været nødvendigt at renovere stort set alle sydvendte
vinduer i opgange og lejligheder i baghuset, hvilket har medført en betydelig
energiforbedring. De udslidte Velux-vinduer i præsteboligen er blevet udskiftet.
Desuden er der lavet nye forsatsvinduer til de otte gamle vinduer i facaden mod
Alexandragade, både i kirken og på kontoret. Sammen med en understrygning af taget
var alt dette nødvendigt for at bevare vores gamle kirkebygning og samtidig reducere
vores klimaaftryk. I lyset af de kraftigt stigende energipriser, som vi ser nu, var timingen
på dette rigtig.
I maj måned lavede vi en gennemgang af lejeboligerne i opgang 8C. Det viste sig at
være hårdt tiltrængt. Enkelte vandinstallationer var i udu. Flere komfurer og køleskabe
var mere end udskiftningsparate. Vinduer var punkteret ere steder, og der blev
opdaget ere småting, vi som udlejer har ansvar for at bringe i orden. Ud over disse
generelle udbedringer har vi haft særligt fokus på en renovering af stuelejligheden i 8C
med bl.a. et nyt køkken i forbindelse med en ud- og ind ytning. Vi kommer desværre
ikke udenom lignende renoveringer i de øvrige af opgangens lejligheder, efterhånden
som der sker udskiftninger på lejersiden. Vi har heldigvis ingen grund til at tro, at ere
udskiftninger er lige om hjørnet.
Sidst men ikke mindst har nye lovkrav til a æsning og måling af vandforbrug i
udlejningsboliger gjort det nødvendigt, at installere separate målere på alle
vandinstallationerne i kirkens boliger – 48 stk. i alt!
Menighedsrådet og udvalget af bygningsansvarlige håber, at vi med alle disse arbejder
bag os kan imødegå en årrække med færre udgiftsposter på dette område.

Kommunikation

Facebook, Instagram, hjemmeside, e-mails, plakater, Messenger, SMS fylder mere og
mere af vore præsters arbejdstid. Vi lever i en verden, hvor der er rigtigt meget
kommunikation. Derved er der også en enorm konkurrence om opmærksomheden. Vi
gør meget for at trænge igennem, men vi må også erkende, at vi på denne front kan
blive meget bedre og mere tidssvarende. Dette vil imidlertid kræve en ansættelse af et
menneske, som skriver godt, har air for billedsiden af kommunikationen og desuden
kender kirken ganske indgående.
For tiden er det primært præsterne, som ved hjælp af gode, frivillige kræfter varetager
kirkens kommunikation.
Hjemmesiden er altid opdateret, og på metodistkirken-odense.dk kan medlemmer og
interesserede i kirken nde svar på stort set alt.
Hjemmesiden er dynamisk, så den også fungerer godt på en telefon, som er den mest
benyttede adgang til hjemmesiden og de sociale medier.
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Børn og unge i kirken

Kirken er et sted, hvor børnene skal have det godt. Dette er en simpel forudsætning for,
at børnefamilier kommer til gudstjeneste og andre aktiviteter.
Børnekirken er et tilbud, som skal hjælpe os med, at børnene har det så godt, at de vil i
kirke hver søndag. I en tid, hvor vi af forskellige årsager er presset på fremmødet, er det
naturligvis vanskeligt at nde frivillige, som kan forestå børnekirken. Hvis børnekirken
skal afvikles i lokalet på 3. sal, kræver det to frivillige. De søndage, hvor det ikke er
muligt at nde dette, afvikles børnekirken som “Tag-selv-børnekirke” ved et bord
bagerst i kirken.
Det er umådeligt vigtigt, at børnene er velkomne. Der skal lyde en stor tak, fordi alle er
med til at skabe en kærlig kirkefamilie for børnene.
Det er en stadig udfordring at skabe samling omkring teenagere og unge – når det er
sagt, har ere glæde af venskaber på kryds og tværs, og nogle har tæt tilknytning til
kirkens unge på landsplan, til trods for det ikke er lykkedes at gennemføre lejre og
weekender i årets løb. Vi oplever, at en del unge deltager i gudstjenesterne via vores
onlinetilbud. Vi må ikke glemme et fortsat fokus på denne målgruppe.

Musik i kirken

Metodistkirken er kendt i byen for sit brede musikalske udtryk. Det er en stor glæde at
opleve kirkens sangerteam, som koordineres af Mette Risager, synge for os ved
gudstjenesterne. Det er dejligt, at der er så mange forskellige sangere med hvert deres
udtryk, der sammen med pianist
Anders Gustavsen-Sprotte synger
ved vores gudstjenester. Vi arbejder
hele tiden på at udvide vores
repertoire af fællessange og salmer.
Pandemien er hård ved vores
gospelkor. I lange perioder har det
været umuligt at samles for at synge
sammen, eller det er sket med stor
afstand og omtanke i forhold til
smitterisiko. Dette har slidt på
korene, som i 2021 har mærket fald
i medlemstallene.
Vi måtte opgive at føre
juniorgospelkoret Young Souls
videre. Et dirigentskifte og
coronarestriktioner var mere, end
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det kunne bære i denne omgang.
Vores lille kor med den store stemme – Emmaus – fungerer rigtigt nt. Mette Risager og
Adam Møller Bjerrum gør sammen med arbejdsudvalget en n indsats.
Medlemsmæssigt er man ved udgangen af 2021 under det antal, som skal til, for at
økonomien løber rundt.
Vores store gospelkor, Nardus, som synger gospel med krop & sjæl, har i coronatiden
sunget online og i to hold for at kunne holde den fornødne afstand. Koret har en kerne
af meget trofaste sangere, som holder ved og i høj grad er med til at gøre koret til et ret
unikt fællesskab. Mette Risager, Torben Lykke Olsen og arbejdsudvalget arbejder hårdt,
for at Nardus kommer så godt som muligt gennem krisen. Det lykkedes af have et
nærmest normalt efterår, men deltagerantallet faldt støt sammen med de stigende
smittetal i slutningen af efteråret. Deltagermæssigt ligger koret i underkanten af det
fornødne antal, som skal til for at have en økonomi, der er i balance.
Nye tiltag sættes i værk, herunder en tur til London i foråret 2023.
Fra begge kor gøres en kæmpe indsats for at skabe opmærksomhed og trække nye og
gamle sangere til via sociale medier. Korene er meget ofte menneskers første kendskab
til kirken.

Der er HÅB, og der er FREMTID

Vi har klaret så utroligt meget og været helt utroligt gode til at tilpasse os. Dette fylder
os med håb for, at Gud stadig kan bruge os, for vi har gennem både 2020 og 2021 vist,
at vi kan og vil være kirke på dette sted.
Stor tak til alle medlemmer og brugere af Metodistkirken for at være med til at ville det
klare budskab om Guds kærlighed, der udgår fra Metodistkirken i Alexandragade.

Menighedsrådsformand Sine Åkerman
Præst Maria Bræstrup Aaskov
Seniorpræst Thomas Risager
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Menighedsrådets Fokusområder
Børn og -unge.
Vi ved, at tro ofte grundlægges i barndommen eller ungdommen. Derfor skal børn og
unge være et fokusområde de kommende år.
Kirken skal være et trygt sted at være. Et sted, hvor man kan både tro, tvivle, bede og
sætte spørgsmålstegn ved alt.
Menighedsrådet skal de kommende år have fokus på at skabe gode rammer for et godt
børne- og ungdomsliv i kirken.
Frivillighed.
Vi er mange mennesker i kirken og gemt i os, er der mange ne kompetencer. Vi kan
nogen gange være lidt bekymret for, at vi overser menesker, som gerne vil yde en
frivillig indsats, mens vi samtidigt kommer til at drive lidt rovdrift på de samme
mennesker.
Derfor skal frivillighed være et fokusområde for menighedesrådet i de kommende to år.
Der tænkes b.la. afholdt en dag, hvor vi fejrer frivilligheden og får tegnet et frivillighedslandkort.

Vækst.
Efter at have levet under coronaens begrænsninger i to år, er det nu tid til at skifte gear.
Vi har faktisk oplevet at kirken har fortsat sin vækst under krisen, men nu er den
begrænsning væk. Derfor skal menighedsrådet arbejde med, hvordan vi sikrer fortsat
vækst, og gerne med endnu ere nye menensker i kirken og arbejdsgrenene.
Vækst er ikke kun forstået i tal, men også i vækst i vores trosliv. Fra Apostlenes Gerninger
ved vi, at det er naturligt for en kirke at vokse, og det vil vi have for øje mens vi går ud af
pandemiens mørke.

fi

fl

Side 12 af 43

Statistik for 2021
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Aldersfordeling 2021
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Beretning for MBUO Børnekirken og MS Metodistkirkens Spejdere

Videobørnekirke, online børnekirke, fastelavn på Zoom og videoindslag i søndagens
livegudstjenster var realiteten i årets første måneder - det gik, det lærte vi meget af, og
det blev synligt for os at det vi plejer var savnet.
Gensyn med små og store venner blev derfor også kodeord for de spæde tiltag og
tilløb foråret tillod - blandt andet et udendørs palmesøndags-påskeløb for alle
generationer, som var en vandring fra post til post, fra palmesøndag, gennem
skærtorsdag, langfredag og til påskedag. Påsken blev også markerer med uddeling af
en “pose påske” leveret helt hjem til de omkring 50 børn som har tilknytning til kirken dette blev gjort muligt med støtte fra Willeruplund og vi k mange ne
tilbagemeldinger og tak, for at bringe påsken og kirken ud!
Netop “gensyn” blev temaet for de første søndage i Børnekirken efter nedlukningen først under åben himmel og siden igen på 3. sal. Det kan varierer meget fra til søndag
hvor mange børn der kommer, men kendetegnene for søndagene er at de er
genkendelige grundet den faste form, og at vi i høj grad lykkedes med at være dem vi
nu en gang er - til stedet i nuet. De søndage, hvor der er én eller ingen medarbejdere
tilbydes der “Ta selv Børnekirken” ved et bord nede bagerst i kirken i forlængelse af
børnehjørnet.
Da det blev sommer, tog en ot fra Odense til Holstebro på Børne- og betweenlejr - det
blev en betydningsfuld uge med store oplevelser, nye venskaber, undervisning, fest og
solskin. Sådanne lejrer udvider horisonten og giver børnene indhold som ikke kan gives
på samme måde “derhjemme”!
Som kalenderåret går kirkeåret også sin gang, og efterårets oplagte anledninger som
Alle Helgen og Engleværksted samt juletræsgudstjeneste kunne glædeligt
gennemføres. Det er tydeliget at især disse højtider og mærkedage er traditionsbundne
for mange familier, og da prioriteres fællesskabet i kirken, det er glædeligt!
Børnekirkens medarbejdere er guld værd, de spænder fra helt unge til bedsteforældre
og det har netop værdi i mødet med ungerne. En del planlægning er klaret på skrift og
ved online møder, og undertegnede samler trådene, koordinerer kalender og
tilrettelægger tema og indhold. Vi vil rigtig gerne blive ere medarbejdere i teamet og
drømmer om at være kirke i børnehøjde for endnu ere børn.
På årets generalforsamling blev det besluttet at fastholde strukturen med de to
foreninger, dermed både MBUO og MS, dog med en samlet bestyrelse. Der er ingen
lokale spejderaktiviteter, men fortsat enkelte fra Odense som deltager i landsarbejdet.
Ved samme generalforsamling modtog vi det sidste regnskab fra Anders Flinck som i en
lang årrække har været foreningernes kasserer - der skal lyde en meget stor TAK for
denne indsats. Hanne Vestergaard modtog stafetten efter Anders og løber nu med
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denne opgave, tak.
2022 håber vi kan bruges på “genoptræning” i positiv forstand - det som har været
svagt skal styrkes, og der skal være fokus på sundhed og vækst. Vi drømmer om at blive
bedre til at formidle hvad Børnekirken er og kan, til de som de som endnu ikke benytter
sig af tilbudet. Vi ser et potentiale i de mange familier og børn vi kender og håber at
kunne være en medspiller når det gælder tro derhjemme. Der er også udsigt til
inspiration og forkælelse af medarbejderne med tilbud om deltagelse i B-M-K, en
Børnemedarbejderkonference i september. Et skridt af gangen!
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MM

rsberetning 2021

Musikarbejdet i det forgange år har endnu engang været udfordret af Coronarestriktioner. Men trods en komplet nedlukning for koraktiviteter i foråret blev musikken
ikke glemt, og det lykkedes at holde fast i musikalske indslag i forbindelse med online
gudstjenester. En stor tak og taknemmelighed skal lyde til kirkens fantastiske
sangerteam, som formåede at bryde corona-afstanden for en stund, og leverede
skønsang og håb om bedre tider ind i stuerne derhjemme. Kirkens nye video- og
lydudstyr blev testet og udfordret, og det har været en fornøjelse at opleve, hvordan
teknikken er en medspiller til at formidle kirkens aktiviteter og musikalske indslag online,
og formår at nå ud til et endnu større publikum end vanligt.
Kirkens gospelkor Emmaus og Nardus vendte tilbage for fuld sang efter sommerferien,
og det var tydeligt at mærke, at sangerne nød at stå tæt og synge sammen. Begge kor
havde savnet at synge skulder ved skulder, og særligt gospelgudstjenesterne i efteråret
med publikum var en stor fornøjelse. Kort før jul k coronasmitten atter koraktiviteterne
til at drosle ned, og den planlagt nytårskoncert blev a yst til fordel for en fælles
påskekoncert i foråret 2022.
Kirkens band har forsat vokseværk, og der er lagt mange øvetimer torsdag eftermiddag
for at øve samspil mellem band og sangere. Det bliver spændende høre kirkebandet til
forårets gudtjenester.
Det nye år byder på endnu mere sang og musik under kirkens tag i takt med ophævelse
af Corona-restriktionerne. Der arbejdes på at få lavet ere fælles koncerter med korerne,
som glæder sig til igen at kunne synge for publikum, og sprede glæde gennem sang og
fællesskab.
Kærlig hilsen
Julie Killerup Kaae
Formand for Metodistkirkens Musikarbejde

Gospelkoret Emmaus årsberetning 2021

Gospelkoret Emmaus måtte endnu engang frem med sprit, mundbind og faste pladser
da restriktionerne endelig tillod at starte op med sang og aftenskoleaktiviteter. Heldigvis
har koret efterhånden en god rutine med diverse hjælpemidler, og glæden ved
fællesskab og sang er heldigvis forsat smittende og livsbekræftende. Foråret bød på
sang bag skærmen, og online hyggeaftener med spil og socialt samvær. Vi k endnu
engang bekræftet, at fællessang via FaceTime ikke er skøn sang men godt for humøret
og lattermusklerne. Nye sange blev skrevet i løbet af foråret, og blev øvet udendørs i de
spæde sommeraftener før sommerferien. Koret sang om kap med fuglene i anlægget
bag kirken.
Sommeren bød på en gensyn med koret og ikke mindst samarbejde med Gospelkoret
Nardus, da kalenderen pludselig blev fyldt med mange arrangementer efter kulturlivet
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Kærlig hilsen
Julie Killerup Kaae
Formand for Gospelkoret Emmaus

Gospelkoret Nardus beretning 2020

2021. Årets ord er længsel, hjerter, fællesskab på trods og taknemmelighed.
Selvom vi startede året ud i længsel efter at synge sammen i Nardus, så blev det nu
alligevel et helt godt år.
Mandagene var byttet ud med online korsang og Nardus@live, hvor vi sang med
hjemmefra. Derudover var der udsigt til et skønt forårs-fællesprojekt i gospelkorene
Emmaus og Nardus med sangen ”Heart to heart”. Der skulle både indspilles og tages
billeder til en musikvideo.
Det blev til mange glædelige gensyn i løbet af marts måned, når vi mødtes til
fotosessions i små grupper på 5 personer ad gangen, for at blive foreviget af Mette på
gader og stier i Odense.
Der blev knoklet fra Mette og Torbens side. Både med at skrive og arrangere sangen,
men også med at indsamle, sammensætte og redigere alle de mange individuelle
lyd ler, som korsangerne fremsendte og få det hele til at gå op i en højere enhed.
Kæmpe tak for, at I var med på idéen og gik all in 😊
Vi skylder vist også vores skønne tenorsanger, Mathias, en kæmpe TAK for hans indsats
med projektet.
I april k sangen of cielt premiere, og jeg synes bestemt, vi kan være stolte af resultatet
– se den her !
Sidst i maj kunne vi igen mødes fysisk og synge sammen. Vi startede med en udendørs
øver i anlægget bag kirken – ikke optimale forhold, men ihh hvor var det altså bare skønt
at se alle fysisk igen og få lov til at synge sammen! Vi nåede kun ganske få øvegange, før
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genopstod i august. Koret k indspillede sang og optrådte til HCA Lyscermoni under HC
Andersenfestival, og var en del af det store sceneshow med kapper og lys. Det var en
sjov og anderledes koncertoplevelse! Det var skønt, endelig at kunne synge til bryllup
og diverse arrangementer igen. Der blev sågar også sunget op og ned ad åen, da koret
deltog med sang til Odense Åfarts sommerarrangementer. I efteråret deltog koret i
Magiske Dage, og skabte (u)hygge og heksestemning i byens gader, mens var det stor
glæde over at synge sammen til en længe ventet gospelgudstjeneste i mørke.
Julestemningen blev delt på julemarkedet i Odense, og vi glæder os til, at kunne synge
ere julesange til næste år.
Året 2021 startede og sluttede med Corona-nedlukning. Gospelkoret Emmaus glæder
sig til at starte den nye sæson op i januar, og ser frem til endnu ere musikalske
oplevelser og ikke mindst at stå skulder ved skulder og synge sammen. Fællesskabet og
samklang bliver prioriteret og værdsat i den nye sæson.

sommerferien bankede på. Ferien var ikke rigtig tiltrængt sangmæssigt, men den var,
hvad der skulle til, for at de trælse restriktioner med afstands-sang forsvandt. Nu kunne
vi endelig få lov til at invitere til en efterårssæson nærmest helt uden restriktioner.
Nøj, hvor var det fantastisk at stå skulder ved skulder igen og mærke suset, både under
vores øvere, men også ved de gospelgudstjenester og koncerter, som vi var en del af
hen over efteråret og i juletiden.
Igen i år er jeg fascineret af fællesskabet i Nardus.
Først i projektet ”Heart to heart”, hvor vi skabte noget fælles sammen - på trods af fysisk
afstand og mange overvindelser i forhold til at synge og indspille egen stemme hjemme
og derefter sende sin stemme l.
Men også over den fællesskabsgejst, der generelt er, og har været, gennem hele året:
jubel og hep under online-udsendelser, opmuntringer når NAU igen har måtte udsætte
og a yse, samt den varme og de smil, man mødes af, når vi er sammen i kirken. På trods
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af mange begrænsninger har vi formået at skabe en korglæde og et sammenhold, der
har domineret den længsel, vi følte først på året.
Nardus er ikke kun et kor. Nardus er et fællesskab, der giver glæde og tryghed.
Fællesskabet forsvandt ikke, selvom vi sad bag vores skærm derhjemme. Ligesom det
heller ikke forsvandt bag det mundbind, vi havde på, når vi gik ind i kirken. Ej heller
forsvandt det, i den afstand vi holdt til hinanden. Fællesskabet lever i alt det, koret er
bygget op omkring. Det er ikke rammerne omkring os, der er Nardus. VI er Nardus.
Jeg er dybt taknemmelig over at kende SÅ mange dejlige mennesker i Nardus – TAK til
hver og én af jer!
Jeg er også virkelig taknemmelig for det fantastiske arbejdsudvalg, NAU, I er bare SÅ
fantastiske, er I!!
Taknemmelig er jeg også over Mette og Torben – SÅ meget talent og engagement i jer
to skønne folk!
Sidst, men ikke mindst, er jeg bare taknemmelig over at tilbringe de allerbedste
mandage aftener sammen med Jer alle sammen <3
Glamsbjerg 12/2 – 2022
Stina Lund
Formand i Gospelkoret Nardus

Beretning fra Grøn Kirke Gruppen

I 2021 indgik vi som partnerskabskirke i Grøn Kirke. Med partnerskabet fulgte invitation
til Grøn Kirke Konference, hvor Yvonne deltog. Her var emnerne Kirke, Klima og Social
Retfærdighed og der var inspiration fra andre grønne kirkers tilgang til klimaet med
udgangspunkt i det teologiske.
Høstgudstjenesten 12. september blev en generationsgudstjeneste for alle sanser med
temaet “tak for mad” - med skuespil og smagsprøver fra gårdbutikken, en station med
affaldssortering og et langt dækket bord gennem kirken var der noget for alle.
Efterfølgende var der fællesspisning. Det blev en festlig gudstjeneste i taknemmelighed
for skaberværket.
Der er i efteråret blevet indkøbt nye affaldsspande i forskellige farver og dermed
igangsat affaldssortering, som følger Odense Kommunes regler. Det er ikke helt
optimalt men vi er godt på vej… bl.a. er vi ved at udarbejde uddybende forklaringer
ved affaldsspandene samt et diasshow til brug ved f.eks. Nardus, Emmaus og andre
grupper vedr. den nye affaldssortering.
Grøn Kirke-udvalget takker Harriet for mange års frivillige kræfter i Grøn Kirke-regi og
for at sætte klimaet på dagsordenen i Metodistkirken i Odense.
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Beretning fra omsorgsteamet

Arbejdet fra omsorgsteamet var igen præget meget af corona. I starten af året, hvor der
var nedlukning og kun onlinegudstjeneste, tilbød vi samtaler med et af omsorgsteamets
medlemmer over telefonen i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten.
Omsorgsteamet har også løbende holdt møder online og været i kontakt med
medlemmer, som havde brug for en håndsrækning.
Da restriktionerne stoppede efter sommeren, var vi klar igen til samtaler efter
gudstjenesten.
Vi har en del drømme om, at vores arbejde kan udvides og nå ere fra sognet i længere
eller kortere perioder.
Ved årsskiftet k vi Charlotte Levin med ind i omsorgsteamet, og vi ser frem til et godt
samarbejde i hele teamet, hvor vi dækker mange forskellige kompetencer, aldre og køn,
så vi bedst muligt kan imødekomme de behov, der måtte opstå.
Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde det næste år.

Mvh. Omsorgsteamet
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Økonomi
Menighedens Regnskab 2021 og Budget 2022
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Regnskaber 2021 og Budgetter 2022 for
arbejdsgrenene.
Regnskab 2021 for MBUO
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Regnskab 2021 for MS
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Regnskab 2021 MM
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Regnskab 2021 Gospelkoret Nardus
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Regnskab 2021 Gospelkoret Emmaus
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Regnskab 2021 og Budget 2022 for Willeruplund
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Valg og tillidsposter for 2022
Menighedsrådet
Formand (1år)
Øvrige (3 år)

Sine Åkerman (2021)
Pia Lindgren Syversen (2020)
Hanne Vestergaaard (2020)
Line Hejli Lomholt (2020)
Charlotte Levin (2020)
Julian Levin (2021)
Stina Lund (2021 for 1 år)

Genvalg

Vakant

Forslag fra forslagskomite til årsfest 2023: Dem der
får est steder er valgt for 3 år, næst est stemmer er
valgt for 2 år.
Desuden deltager

Shanti Digebjerg - Landsmøde 1. delegat.
Maria Bræstrup Aaskov - Formand MBUO/Præst
Thomas Risager - Seniorpræst

Del af menighedsrådet uden fremmøde, men kan tilkaldes ved behov
Pernille Esborg -Suppleant (2020)
Julie Killerup Kaae - Formand MM
Yvonne Brandt/Helge Munk - Kasserer
Lars Bræstrup - Bygningsansvarlig
Helge Munk - Lægprædikant
Knut Bjarne Jørgensen - Præst (pensioneret)

Pastoralkomite
Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Medlem under 30
Desuden deltager

Revisionskomite
Formand (1 år)
Øvrige (3 år)

Helge Munk (2021)
Hanne Vestergaard (2021)
Christian Syversen (2020)
Anne Grete Christensen (2020-2år)
Rune Hejli Lomholt (2020)
Shanti Digebjerg - Landsmøde 1. delegat

Genvalg

Julian Levin (2021)
Preben Nielsen (2021)
Henrik Bertelsen (2020)
Kamilla van Hauen (2020)

Genvalg
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Genvalg

Bygningsudvalg
Formand (3 år)
Udlejning (1 år)
Øvrige (3 år)

Willeruplund
(2 år)

Lars Bræstrup (2021)
Sine Åkerman (2021)
Christian Syversen (2021)
Anders Flinck (2021)
Henrik Bertelsen (2021)
Morten Bræstrup Aaskov (2021)
Søren Lund Rasmussen (2020)

Shanti Digebjerg (2021)
Rune Hejli Lomholt (2021)
Morten Bræstrup Aaskov (2020)
Lisbet Trøjgaard (2020)
Thomas Risager (2020)

Repræsentation ved Metodistkirkens Landsmøde
1. Delegat
2. Delegat
3. Delegat

Shanti Digebjerg (2020)
Søren Jantzen (2020)
Julian Levin (2020)

1. Suppleant
2. Suppleant

Christian Syversen (2020)
Rune Hejli Lomholt (2020)

Formand
Øvrige (3 år)

Thomas Risager - ex of cio
Hanne Vestergaard (2021)
Rikke Roland Honoré (2021)
Søren Lund Rasmussen (2020)
Charlotte Levin (2020)
Yvonne Brandt (2019)
Julian Levin (2019)
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Forslagskomite

Vakant.
Genvalg

Genvalg
Genvalg
Genvalg

Kontraminesterialbog Fører

Yvonne Brandt (2020)

Smågruppeledere

Harriet Becker
Shanti Digebjerg
Helge Munk
Hanne Vestergaard
Anders Flinck
Julian Levin
Preben Nielsen
Mette Risager
Christian Syversen

Side 41 af 43

Referat Årsfesten 2022
Metodistkirken i Odense
1. Konstituering
a. Valg af sekretær – forslag: Charlotte Levin – valgt
b. Valg af stemmetællere – forslag: at der først vælges stemmetællere ved behov
– vedtaget
2. Menighedens beretninger
a. Menighedens beretning
b. Forslag til fokusområder: Kirkens sociale arbejde, Fællesskaber, Klima
c. Statistik
d. Beretning fra MBUO Børnekirken
e. Beretning fra MM - Metodistkirkens Musikarbejde og Gospelkorene
f. Supplerende beretninger
Grøn Kirke
Omsorgsteamet
Alle beretninger modtages.
3. Økonomi
a. Regnskab 2021
b. Budget 2022
c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter
MBUO/MS
MM/Emmaus, Nardus
Willeruplund
(Alle regnskaber og budgetter modtages, regnskabet for Willeruplund
godkendes på landsmødet)
4. Valg
Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference - ikke valg i år
Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference - ikke valg i år
Formand for menighedsråd – Sine Åkerman – valgt
Andre til menighedsrådet – Stina Lund – vakant – forklaringen er, at pladsen
ønskes holdt ledig til en evt. a øser for Sine Åkerman, som går ind i sit sidste år
som formand pga. sit engagement på Bornholm.
Valg af kassererteam – Yvonne Brandt og Helge Munk – valgt
Valg til pastoralkomite
Formand – Helge Munk – valgt
Øvrige – Anne Grethe Mathiasen – valgt
Valg af revisionskomité – Julian Levin – valgt
Valg af bygningsudvalg
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Formand – Lars Bræstrup trækker sig som formand pga. sygdom, men
fortsætter i udvalget – vakant – i forbindelse med renovering af kirkebygningen
overgår det overordnede ansvar til menighedsrådet, som kan trække på
bygningsudvalget ved behov, de forskellige ansvarsområder skal fastlægges
snarest muligt.
Øvrige
Valg til Willeruplund – Morten Bræstrup Aaskov, Thomas Risager, Lisbeth
Trøjgaard – valgt
Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere – Maria Bræstrup Aaskov og Julie
Killerup Kaae – godkendt
Godkendelse af lægprædikanter – Helge Munk – godkendt
Godkendelse af Kandidat til tjenesten som ordineret – Amanda Urban Godkendt. Kanditaturet skal vurderes årligt.
Godkendelse af smågruppeledere - Harriet Becker, Shanti Digebjerg, Helge
Munk, Hanne Vestergaard, Amanda Urban, Anders Flinck, Julian Levin, Preben
Nielsen, Mette Risager, Christian Syversen – godkendt
Valg af kontraministerialsbogsfører – Yvonne Brandt – valgt
Forslagskomite – Yvonne Brandt og Julian Levin træder ud og kan ikke
genvælges, forslag fra salen: Christian Syversen, Lars Bræstrup Aaskov, Maiken
Lund Rasmussen – alle tre valgt

Evt. Ingen har noget at tilføje under eventuelt.

For referatet

Sekretær

Formand

Charlotte Levin

Distriktsforstander Jørgen Thaarup
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