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Forord
 Hermed årbogen for Metodistkirken i Odense. Bogen er en samling  
 af alle beretninger, statistikker, regnskaber og budgetter, liste over  
 valg til årsmødet, som vi fejrer søndag d. 12. 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 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. 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 2022 – Metodistkirken i Odense
I begyndelsen af året havde vi fået masser af øvelse i at være sammen hver for sig.  
I december 2021 begyndte Omikron-varianten at sprede sig i Danmark (og resten af 
verden), og smittetallene steg eksponentielt. Dette betød, at vi indledte 2022 med 
nedlukninger og coronarestriktioner, 2 meters afstand og mundbind. I midten af januar 
blev over 50.000 konstateret smittet på et enkelt døgn. Heldigvis viste det sig, at den 
nye variant ganske vist var uhyre smitsom, men også at den ikke gav voldsom sygdom, 
medmindre man i forvejen var svækket.  
Den 1. februar 2022 blev alle restriktioner fjernet, og Covid-19 skulle ikke længere 
opfattes som en samfundskritisk sygdom.  

Corona er ikke længere en samfundskritisk sygdom 
Fra den ene dag til den anden var det slut med mundbind, test, coronapas og 
afstandskrav. Det var underligt, at vi pludselig kunne være sammen, holde korøvelser, 
aktiviteter og gudstjenester, som om intet var hændt. Det skulle vi alle lige vænne os til.  

Mange oplevede det lidt grænseoverskridende, når mennesker, som stod tæt på én i 
det offentlige rum, hostede, eller til korøvelserne, hvor vi pludselig igen stod tæt og 
sang. Det var netop noget af det, som nærmest havde været opfattet som farligt.  

Dette er måske noget af forklaringen på, at folk ikke, som vi havde troet, strømmede 
tilbage til kirken og vores aktiviteter. Faktisk har oplevelsen været den, at 2022 har været 
et langt, sejt træk med at få skabt samling omkring kor, børnekirke, kirkehøjskole, 
smågrupper, Vejen, meditationer og gudstjenester. 

Når vi ser på tallene for deltagelse, så kan vi se, at vi gennem det meste foråret stadig lå 
lavt i deltagelse stort set hele vejen rundt.  
 

Korene er ofte der, hvor vi først ser 
nye tendenser sprede sig. I 
efteråret startede Nardus med en 
hel del nye sangere. Det samme 
skete i Emmaus, og begge kor har 
i efteråret haft en sæson, hvor vi 
har nærmet os det antal 
mennesker, vi kender, og de 
aktiviteter, som vi ønsker os at 
afvikle. Det var ekstra stort, at vi 
for første gang, siden coronaen 
ramte, sang julen ind sammen 
med Nardus i en kirke, der første 
søndag i advent var fyldt til sidste 
plads.  
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Deltagermæssigt sluttede 2022 stærkt. Vi have en god december, som efterlader os 
med håb for 2023.  

Fra “sammen hver for sig” til “sammen 
sammen” 
Vi lever nu i en ny virkelighed. De sidste 
års fokus på sygdom har sat sine spor. Vi 
var lynhurtige til at omstille os til 
restriktioner og online-univers. Vi kan nu 
være ”sammen sammen”, og vi har været 
knap så hurtige til at omstille os til denne 
nye, dejlige virkelighed.   
Der kan være mange forklaringer, hvilket 
er noget af det, som vi forsøger at afklare 
gennem en ny brugerundersøgelse, som 
gennemføres i begyndelsen af 2023. Det 
er ret klart for os, at vi nu er kirke i en ny 
virkelighed, hvor vi selvfølgelig stadig er 
båret af at være et klart budskab om 
Guds kærlighed. 

Vi er Metodistkirkens klare budskab om Guds kærlighed  
Det er imidlertid klart, at vi i kirken, ud over det klare budskab om Guds kærlighed, i høj 
grad også er båret af fællesskabet – mere båret af vi end af jeg.  

Det er lidt som en familie, hvor nogle er ude at rejse. Deres plads ved middagsbordet 
står tom og venter på dem. Savnet er stort, og det mærkes. Det er, som om tiden står 
stille, indtil vi alle samles igen. Det er på mange måder det samme i kirken.  

Samtidigt er det dog også sådan, at her altid er tomme stole til nye mennesker, for det 
ligger dybt i os at være et inviterende fællesskab, hvor der er plads til nye. Dette har lidt 
meget under de foregående års besværligheder, men nu lever vi igen med den 
mulighed, at vi trygt kan indbyde, og den øgede tilstrømning til korene, i år med mere 
end 30 nye i indeværende sæson i Nardus, lover godt for, at vi får brug for alle stolene i 
løbet af 2023. 

Vi  
I den kommende tid fokuserer vi på vi fremfor jeg. Dette indebærer, at vi sætter nye 
aktiviteter i gang. Aktiviteter i form af smågrupper, hvor der er øget fokus på at lære at 
være sammen og lære hinanden at kende på ny. Vores forskellige tilbud om 
smågrupper og samtalegrupper som Vejen er fremragende værktøjer til (igen) at finde 
fodfæste i menigheden. Alle opfordres til at bruge dem.  
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Deltagelsen i gudstjenester er også essentiel. Det er uhyre vigtigt for os som 
mennesker, at vi udfordrer vores tro og tvivl gennem det, vi møder i en gudstjeneste i 
form af salmer, sange, musik, stilhed, talen, fællesskabet, brød & vin samt selvfølgelig 
bønnen og bibellæsningen. Gudstjenesten er et fællesskab, hvor vi alle sammen 
bidrager ind i fællesskabet, så det betyder noget, at vi er her. Her er mennesker, som 
oplever, at deres tro styrkes ved at se og opleve andre være en del af den 
gudstjenestefejrende menighed. Det er her, hvor vi populært sagt kan “låne” lidt af 
hinandens tro. 

Kirken er ikke mursten, men mennesker  
Bibelen omtaler kirken som levende sten. Det er mennesker, det handler om, og det er 
mennesker, som udgør kirken. Sådan er det også i Odense Metodistkirke. Vi er dog så 
heldige, at vi har et hus, som er vores kirkehus, eller måske rettere, det er byens 
Metodistkirke, og vi er byens metodistmenighed. 

Murstenene  
Gennem 2022 har der været mange håndværkere i kirken. En større gennemgang af 
huset afslørede, at det var nødvendigt at foretage en større omgang vedligeholdelse. 
Der er kommet nyt køkken i stuelejligheden i baghuset. Der er understrøget tag. Lagt 
ekstra isolering på loftet. Desuden er alle vinduer gennemgået, råddent træ er udskiftet, 
der er kittet og malet samt monteret nye forsatsruder.  
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Desuden er facadens store vinduer renoveret, og der er kommet nye forsatsvinduer i 
kontorerne. Dette var nødvendige reparationer, som vi naturligvis også forventer os en 
klimagevinst ved, vi er jo også grøn kirke og har derved forpligtet os på at arbejde med 
vores energiforbrug.  

Fokusområder 2022 
Hvert år beder menighedsrådet årsfesten om bemyndigelse til at fokusere på et par 
fokusområder. I 2022 arbejdede vi især, men ikke udelukkende, med Børn & Unge, 
Frivillighed, Vækst.  

Vi sagde:  
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 både kan 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. 

Børnenes umiddelbare glæde og 
finurlige fantasi, deres ligefremme 
spørgsmål og til tider overraskende 
svar, for ikke at glemme deres tillid og 
nysgerrighed – giver liv, giver lyd og 
vidner om et potentiale, kirken ikke kan 
være foruden. Derfor er børnene lige så 
velkomne som alle de voksne til enhver 
gudstjeneste – og der bruges kræfter på 
at skabe en ramme, de kan finde sig til 
rette i, eksempelvis med tilbud om 
børnekirke på 3. sal og Ta’ selv 
Børnekirke bagerst i kirken.  
Højtiderne får ofte alle generationer af 
huse og ind i kirken – og vi kan se 
tilbage på fine anledninger til 
eksempelvis fastelavn, Palmesøndag, til 
høstgudstjenesten, familiegospeldag 
og juletræsgudstjenesten, hvor det tydeligt viste sig, at mange børn og deres 
familier har Metodistkirken i Odense som deres kirkehjem.  
Børn vokser – uundgåeligt – og vi står med en vigtig opgave i at blive ved med at 
favne, rumme og være relevant kirke gennem hele opvæksten – det skal vi fortsat 
have på dagsordenen. 
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Frivillighed 
Vi er mange mennesker i kirken, og gemt i os er der mange fine kompetencer. Vi kan 
nogle gange være lidt bekymrede for, at vi overser mennesker, 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 menighedsrådet i de kommende to år. 
Der tænkes bl.a. afholdt en dag, hvor vi fejrer frivilligheden og får tegnet et frivilligheds-
landkort. 

Der er god grund til at hylde alle frivillige. I og omkring kirken lægges der hver 
uge en enorm frivillig indsats, hvor helt almindelige mennesker yder et stykke 
arbejde, som gør en kæmpe forskel for menneskers liv. Vi tilfører ad 
frivillighedens vej enorm værdi ind i menneskers liv.   
Vi oplever stadig, at det er langt lettere at rekruttere frivillige til korte, 
overskuelige opgaver end til at tage større ansvar for lange, løbende opgaver. 
Vores uddeling af påskehjælp og julehjælp er rigtigt gode eksempler på, at 
fleksible frivillige stiller op og yder en kæmpe indsats, når der er behov for det.  
Vi har et godt system til at holde god kontakt med de mange frivillige, og denne 
kontakt holdes til stadighed levende og varm.  
Vi oplever også den glæde, at nye frivillige, som vi ellers ikke kender, faktisk 
dukker op og tilbyder sig til de sociale projekter.  

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, og nu er den begrænsning væk. Derfor 
skal menighedsrådet arbejde med, hvordan vi sikrer 
fortsat vækst, og gerne med endnu flere nye 
mennesker 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. 

Som allerede antydet i indledningen, så er alle 
ikke løbet direkte fra isolationen og hen i vores 
fællesskaber med den hast, som vi havde troet. 
Det har krævet tilvænning at ændre det 
mindset, som vi har fået tillært under 
pandemien, og helt klart er det også, at nogle 
har revideret deres prioriteter, hvilket 
naturligvis er OK.  
Vi har gennem 2022 reklameret massivt på 
hjemmesiden og sociale medier for at gøre 
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opmærksom på, at huset er åbent, og man er velkommen i kirken til det ene og 
det andet.  
Dette fortsætter vi med, og vi giver en ekstra opfordring til at deltage i diverse 
smågrupper og eksempelvis Vejen. Der vil også gennem 2023 opstå diverse 
enkeltstående begivenheder, hvor der bliver mulighed for at spise sammen. 
Enten i kirken eller i Café Ly.  

Økonomi 
Regnskabet for 2022 er i økonomisprog tilfredsstillende og udviser for første gang i 
flere år et overskud. Der er god opbakning til at bidrage til vores menigheds økonomi, 
hvor vi også oplever den glæde, at online-gudstjenestedeltagere og ikke-medlemmer 
bidrager.  
Hvert efterår sender kassereren kvitteringer ud til vores medlemmer, her mindes de 
medlemmer, som ikke har husket bidragene i indeværende år, om dette, og vi oplever 
derved, at indtægterne kommer i hus. Det er glædeligt, at vi har en god kultur på dette 
område.  

Året der gik  
Januar  
Gudstjenester blev holdt med to meters afstand, mundbind og coronapas.  
Temaet i gudstjenesterne var “Jesus i fokus”. 
Café Ly i Kongensgade slog dørene op.  

Februar 
Samfundet åbnede, og det var slut med 
coronarestriktioner.   
Vi holdt kyndelmisse pilgrimsvandring.  
Vi holdt fastelavnsfest med masser af udklædte børn.  
Askeonsdagsandagten forberedte os på fastetiden.  
Pastor Ole Birch gæstede kirkehøjskolen.  

Marts  
I begyndelsen af marts holdt vi en dejlig, velbesøgt 
årsfest.  
Månedlige meditationer over de ti bud startede. 
Kirkehøjskolen fik besøg af Dorthe Tofte Hansen, 
sognepræsten fra Dalum Kirke, som efterfølgende blev nr. to ved bispevalget i Fyens 
Stift.  
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April  
Op mod påske delte vi påskehjælp ud til 
økonomisk trængte familier.  
Påsken blev fejret med 
generationsgudstjeneste palmesøndag 
og festgudstjeneste påskedag.  
Anden påskedag havde vi inviteret til en 
stor omgang påskegospel med 
gospelkorene Emmaus og Nardus.  
Der var aftenpilgrimsvandring på Stige Ø, 
hvor medbragt mad blev spist, mens den 
flotte udsigt skabte glæde.  
Præst og psykolog Anton Eg besøgte 
kirkehøjskolen. 

Maj  
Vi var med ved Metodistkirkens Landsmøde, som fandt sted i Strandby Metodistkirke. 
Her var FN’s verdensmål i fokus.  
Kirkehøjskolen var på udflugt til Christiansminde, Svendborg.  Eftermiddagskaffen blev 
indtaget hos Lene og Lars Bræstrup. 

Juni  
Begge kor var i studiet og indspille Johns Letter og Evening Prayer, som blev skrevet og 
komponeret under nogle af nedlukningerne, hvor vi ikke kunne være sammen. Sangene 
er blevet udgivet på diverse streamingtjenester i februar 2023.  

Juli  
Sommeren var over os, og der var gudstjeneste i kirken indtil midten af juli. Herefter var 
der sommerlukket to søndage.  

August  
Vi samledes til gudstjenester igen. I slutningen af måneden havde vi en 
gospelmeditation med masser af lækker musik.  
Korene var aktive som vejvisere på DHL-stafetten, der samles ind til en hjertestarter. 

September  
Gospelkorene Nardus og Emmaus fyldte Ansgar Kirke ved en koncert til fordel for 
Hjerteforeningen.  
Vi holdt hjerteløb efter gudstjenesten d. 11. september. Der samles ind til en 
hjertestarter, som vi håber, vi aldrig får brug for. 
Kirkehøjskolen besøgte det fine nye H.C. Andersens museum. 
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Oktober  
I efterårsferien skræmte gospelkoret Emmaus livet af masser af børn ved Magiske Dage. 
Enkelte børn blev kogt i gryden.  
Kirkehøjskolen havde besøg af sognemedhjælper Edel Juul Jensen fra Sankt Hans Kirke.  

November  
Lørdag d. 5. november hyggede børnekirken sig i hele kirken. De sov her, og de af dem, 
som kunne holde sig vågne, tog gudstjenesten med om søndagen.  
Kirkehøjskolen indbød til foredrag med biskop emeritus Kresten Drejergaard, som 
fortalte om sit liv, eller i det mindste så meget, som han kunne huske. Hvilket var titlen på 
foredraget.  
Lørdag d. 12. var der god samling om arbejdsdagen, hvor mange småreparationer og 
hovedrengøring blev udført.  
Første søndag i advent sang gospelkoret Nardus julen i gang. Kirken var fyldt til sidste 
plads.  

December  
Der var rigtig god tilslutning til alle gudstjenesterne i december. Her var juletræsfest 
med Lucia, almindelig adventsgudstjeneste og de ni læsninger. 
Vi delte julehjælp ud til 150 udsatte familier.  
Årets julegudstjeneste bød på fuldt hus, og mange udtrykte stor glæde over at opleve 
julegudstjenesten i vores kirke.  
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Menighedsrådets Fokusområder
Fokusområder 2023 
Hvert år beder menighedsrådet årsfesten om bemyndigelse til at fokusere på et par 
fokusområder. I 2022 arbejdede vi især, men ikke udelukkende, med Børn & Unge, 
Frivillighed, Vækst. Sidste år bad vi om en to årig horisont på fokusområderne. Derfor er 
det i år de samme. 

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 både kan 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 fine kompetencer. Vi kan 
nogle gange være lidt bekymrede for, at vi overser mennesker, 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 menighedsrådet i de kommende to år. 
Der tænkes bl.a. afholdt en dag, hvor vi fejrer frivilligheden og får tegnet et frivilligheds-
landkort. 

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, og nu er den 
begrænsning væk. Derfor skal menighedsrådet arbejde med, hvordan vi sikrer fortsat 
vækst, og gerne med endnu flere nye mennesker 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. 
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Statistik for 2022
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Aldersfordeling 2022

Beretning 2022 
for Metodistkirkens børn og unge i Odense 
(MBUO) & Metodistkirkens spejdere (MS)
 
 
Børnene 
Kirken skal være et godt sted at være - også i børnehøjde. Begyndelsen på 
gudstjenesten, hvor børn og voksne sidder sammen og er fælles om sang og bøn, er et 
bevidst valg om at være kirke netop på den måde. Der på stolerækkerne hvor 
alderspændet kan være fra 0-måske 100 år ses netop kirkens potentiale. Her kan vi 
sammen bare være, og øve os i tro. 
 
Der er søndage med få børn, og der er søndage hvor det vrimler og myldrer - som ved 
generationsgudstjenester og højtiderne. Der er søndag med Ta selv Børnekirke bagerst 
i kirken - hvor der er tilbud om en kreativ aktivitet. Og de søndage hvor der er 
Børnekirke på 3. sal er der genkendelige elementer med lystænding, bibelhistorie og 
en relevant leg eller aktivitet. 
 
Ser vi tilbage på 2022 var børn og voksne fælles om temaet der var gennemgående i 
gudstjenesterne i begyndelsen af året, først “Helt tæt på Jesus” og siden gennem fasten 
- sådan er det ofte, at det handler om det samme, men er formidlet forskelligt. Det ser vi 
som en styrke. Påskens begyndelse rimede på palmesøndag og pølsevogn, og var for 
mange en overraskelse. Familie-gospel-søndagen var nyt samarbejde mellem 
gospelkoret Nardus og Børnekirken, det var en alletiders oplevelse og en oplagt 
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anledning til at invitere “gospelkorenes børn” i 
kirke. Deltagelsen i årets børne- og betweenlejr 
var endnu engang med et team Odense, der 
talte både børn, betweens, unge medarbejder 
og en leder på lejren. Begyndelsen på en ny 
sæson i august blev med picnic i det grønne bag 
kirken. I sensommeren blev der en søndag løbet 
mange runder da “Heart to heart” løbet fandt 
sted - børnene gik virkelig til den! Det blev til en 
soveaftale i børnekirken i weekenden med Alle 
Helgens søndag, der gav børnene en 
anderledes oplevelse af kirken som et hjem. 
December fylder for både børn og voksne, og 
adventstiden var et godt eksempel på hvordan 
kirken både kan rumme og favne både børn og 
voksne.  
 
Stor tak til medarbejderne som giver af deres tid 
og investerer i børnene. Det kan føles som 

kalenderlogistik og praktiske aftaler, men det er dyrebare anledninger, hvor kirken 
netop lykkedes med at være der for børnene. Deltagelsen i 
Børnemedarbejderkonferencen i Mariager i efteråret var inspiration og opmuntring til 
arbejdet. 
 
Spejdere 
Der har ikke været aktive spejdere gennem flere år. De nævnes fortsat idet der stadig er 
en forening og den organisatoriske ramme omkring, og stadig knyttes en konto og 
beholdning til arbejdsgrenen. Det vil være korrekt at forholde sig til, om det fortsat skal 
være sådan, eller der skal arbejdes på en afvikling. 
 
Fremadrettet 
I det kommende år bliver det en opgave at gøre nogle administrative overvejelser - om 
hvor vidt der forsat skal være en lokal MS forening i Odense, men ligeledes også i 
forhold til MBUO, hvor det er relevant at spørge til om Børnekirken som aktivitet er en 
menighedsaktivitet og ikke er en isoleret foreningsaktivitet (med medlemmer, 
bestyrelse, kasserer og beretninger mv.). 

Maria Bræstrup Aaskov, præst og formand for MBUO. 
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MM Årsberetning 2022
Årsberetning fra Metodistkirkens Musikarbejde 2022  

Musikken er, og forbliver, et fælles omdrejningspunkt for mange fællesskaber i 
Metodistkirken i Odense. Trods corona-udfordringerne gennem de seneste år, har 
musikarbejdet formået at tilpasse sig omstændighederne og været 
allestedsnærværende – også da alting skulle formidles online og med færrest mulige 
aktører på scenen. Heldigvis startede året med en lempelse af restriktionerne, og nu var 
scenen sat til, at det musikalske fællesskab igen kunne blomstre.  

Kirkebandet har virkelig formået at sætte stikket i, og under ledelse af Anders 
Gustavsen-Sprotte mødes bandet og støver trommerne af. Kirkebandet er en del af 
kirkens fantastiske sangerteam og byder ind med sange og samspil til gudstjenester. 
Hvis du ikke har oplevet dem endnu, så har du dem til gode! Kom og hør bandet næste 
gang de spiller.  

Gospelkorerne Nardus og Emmaus har begge nydt at kunne synge skulder ved skulder 
igen, og de forsøger jævnligt at få taget til at løfte sig på kirken. Begge kor har godt 
kunne mærke corona-restriktionernes efterslæb, idet mange korsangere har skullet 
finde tryghed i at være en del af et fællesskab igen. Det har krævet tid at lande med 
begge fødder på jorden, men ved årets udgang er begge kor godt besat og har været 
ude og give koncerter igen.  

Efter de udfordrende år har det været vigtigt at prioritere fællesskabet på tvær af korene 
og gå sammen om fælles projekter. Både Nardus og Emmaus har haft hjertesygdom tæt 
inde på livet, og det resulterede i et fælles ønske om at skabe opmærksomhed på 
hjertesygdom samt opsætte en hjertestarter i kirken. Det kulminerede i sensommeren 
med flere initiativer til at indsamle støttekroner. En god håndfuld korsangere deltog som 
frivillige vejvisere i DHL-stafetten i Odense, og iført gule veste og højt humør fik de 
guidet både gående og løbere sikkert i mål – det håber vi at kunne gentage næste år, 
og måske også byde ind med en sang eller to. Derudover blev der afholdt et mindre 
motionsløb for hele familien (Hjerteløbet) med start og mål i Metodistkirken, hvor der 
blev indsamlet de første midler til en hjertestarter. Efterfølgende blev der afholdt en stor 
velgørenhedskoncert i Ansgar Kirke, hvor korene samlede over 27.000 kr. ind til 
Hjerteforeningen! Projekt ”Hjertestarter” er ikke helt i mål endnu, så begge kor vil 
fortsætte de fælles initiativer til at samle penge ind til køb og vedligeholdelse i det 
kommende år.  
Det nye år venter, og med det også håbet om endnu flere fælles musikalske oplevelser 
på tværs af de musikalske grupperinger i kirken.  

Med kærlig hilsen  
Julie Killerup Kaae 
Formand for Metodistkirkens Musikarbejde  
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Gospelkoret Emmaus årsberetning 2022
Gospelkoret Emmaus ser tilbage på det forgange år med stor glæde over, at vi endelig 
kan træde ud af corona-tiden og mødes uden restriktioner. I takt med at foråret og lyset 
vendte tilbage stod koret atter tæt og nød at synge sammen skulder ved skulder. Det 
har krævet lidt tilvænning at (gen)finde sin plads i koret og synge så taget løfter sig, da 
alle har skulle være tryg ved at mødes uden de stramme restriktioner. Ved årets udgang 
er sangglæden heldigvis retur på højeste volumen, og koret er rykket endnu tættere 
sammen – nu også for at holde på varmen. Med en ekstra sweater og en korleder som 
holder os på tæerne, er det ingen sag at holde varmen.  

Gospelkoret Emmaus har nydt at kunne synge for publikum igen, og årets påskekoncert 
sammen med Gospelkoret Nardus var en fest! Vi håber at kunne gentage succesen i det 
kommende forår.  
Fællesskabet med Gospelkoret Nardus er blevet prioriteret i det forgangne år, da begge 
kor har valgt at gå sammen om et fælles projekt, i form af støtte til Hjerteforeningen 
samt indsamling til en hjertestarter. Det har været spændende at arbejde sammen på 
tværs af korene, og begge kor har nydt godt af fællesskabet.  
I sommer blev en gammel musikdrøm opfyldt, da koret fik mulighed for at indspille 
nogle af Mette Risagers egne sange i et musikstudie – selvfølgelig sammen med 
Gospelkoret Nardus. Det var en sjov og hyggelig dag i studiet, med højt hår og store 
høretelefoner, og vi glæder os til at præsentere vores skønne sange i en indspillet 
version.  

Kulturlivet i Odense er heldigvis også genopstået efter nedlukning de seneste par år, og 
igen i år var kutteklædte hekse og troldmænd fra Emmaus at finde på gaden under 
festivalen ”Magiske Dage”, hvor der blev skabt (u)hygge og magi for store og små. Det 
er bestemt et af årets højdepunkter! 
 
Julestemningen blev i år markeret med bjældeklang (bogstaveligt talt), og koret nød at 
skabe julehygge rundt omkring i byen – lige fra torvet i Odeon under årets julemarked 
til julefrokosten i flyhangargen i Beldringe. 

Gospelkoret Emmaus ser tilbage på året 2022 med glæde over at kunne synge uden 
restriktioner og har brugt året på at lande med begge fødder på jorden. Det kommende 
år venter med nye musikalske oplevelser, flere fælles aktiviteter med Gospelkoret 
Nardus og drømme om at tage på tur ud i verden med vores musik og fællesskab. Vi ser 
hvad året bringer, og vi glæder os over, at vi atter er et stort og mangfoldigt gospelkor. 

Kærlig hilsen 
Julie Killerup Kaae 
Formand for Gospelkoret Emmaus 
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Gospelkoret Nardus beretning 2022
 
Tiden flyver som bekendt afsted når man er i godt selskab. Og godt selskab er man altid 
i, når man deltager i Nardus’ øvere, koncerter og andre arrangementer.  
 
Vi havde fine oplevelser i foråret med gospelgudstjenester, påskekoncert med Emmaus, 
koncert for en flot konfirmand, et forsikringsselskab og for første gang en 
familiegudstjeneste, i samarbejde med kirken. 
Vi var inden sommerferien også i studiet og indspille to af vores egne numre, sammen 
med Emmaus. 
 
Sommerferien kom og aktivitetsudvalget inviterede til is-spisning ved Skovsøen af flere 
omgange, som er en hyggelig tradition. Det er ikke muligt at samle alle, da folk holder 
ferie i alverdens riger, men de små samlinger ved ishuset gør, at vi møder nye 
bekendtskaber og får hyggelige stunder sammen med andre end dem, vi måske plejer 
at snakke med. 
 
Efter en lang sommerferie gjorde efterårssæsonen sit indtog. Vi har haft den travleste 
efterårssæson i min tid i koret, som her i januar er rundet 11 år. Der har været stor 
efterspørgsel på gospelkoncerter og det har vi leveret! Fedt, men også hårdt og 
krævende af vores nye sangere. Jeg elsker engagementet fra Nardussangere, der bare 
giver af sig selv på alle planer – tak for jer!  
 
Efteråret bød også på årets store velgørenhedskoncert med Nardus og Emmaus i 
Ansgar kirke, hvor overskuddet gik til Hjerteforeningen. Der blev samlet lige knap 
30.000 kr. ind.  
Koncerten var sponseret af en flok velvillige sponsorer, samt et kæmpe stykke frivilligt 
arbejde fra arbejdsudvalg og korsangere, som har vist vej til både DHL og eventyrløb i 
Odenses gader, for at tjene penge til projektet.  
 
I årets løb har vi også, i fællesskab med Emmaus, samlet penge ind til en hjertestarter til 
kirken. De gjorde vi bl.a. ved at afholde et hjerteløb, når nu vi allerede havde fokus på 
hjertet. Her blev der samlet 11.365 kr. ind. Hjertestarteren er endnu ikke indkøbt, men 
mon ikke der snart sker mere i den sag – vi skal lige have styr på økonomien vedr. 
fremtidigt abonnement og hvad der ellers hører til sådan et set-up. Tak for opbakning 
og donationer, vi håber at gøre det til en dejlig sensommertradition! 
 
Året blev sluttet af med fællesspisning og pakkeleg, som efterhånden også er en fast 
tradition i Nardus, før vi går på juleferie. Rigtig hyggeligt arrangement. 
 
Tak for endnu et år som formand i Nardus, tak til alle sangere, NAU-medlemmer, 
Thomas, Mette og Torben – jeg glæder mig til endnu et år, at kunne tilbringe 
størstedelen af mine mandage sammen med jer alle. 
Stina Lund 
Formand i Gospelkoret Nardus  
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Økonomi
Menighedens Regnskab 2022 og Budget 2023 
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Regnskaber 2022 og Budgetter 2023 for 
arbejdsgrenene.

Regnskab 2022 for MBUO 
Kommer som tillæg til årsskriftet da der ved redaktionens slutning endnu ikke var 
afholdt generalforsamling 

Regnskab 2021 for MS 
Kommer som tillæg til årsskriftet da der ved redaktionens slutning endnu ikke var 
afholdt generalforsamling 
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Regnskab 2022 MM 
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Regnskab 2022 Gospelkoret Nardus  
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Regnskab 2022 Gospelkoret Emmaus 
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Regnskab 2022 og Budget 2023 for Willeruplund  
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Valg og tillidsposter for 2023
Menighedsrådet 
Formand (1år)  Sine Åkerman (2022)   Hanne Vestergård  
Øvrige (3 år)   Julian Levin (2021) 
    Pia Lindgren Syversen (2020)  Genvalg 
    Line Hejli Lomholt (2020)   Genvalg 
    Charlotte Levin (2020)    Genvalg 
    Hanne Vestergaaard (2020)  Brynhild D. Rafn 
          Sine Åkerman 

    Vakant, medlem under 30   Emma Berghuis   
          Stockholm 
      
    Forslag fra forslagskomite til årsfest 2023: Dem der    
    får flest steder er valgt for 3 år, næstflest stemmer er    
    valgt for 2 år.  
    Forslag da der er flere personer opstillet end der er ledige   
    pladser: Den med færrest stemmer bliver suppleant. 

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  
    Helge Munk - Kasserer    Genvalg 
    Christian Syversen - Bygningsansvarlig 
    Helge Munk - Lægprædikant 
    Knut Bjarne Jørgensen - Præst (pensioneret) 

Pastoralkomite 
Formand (1 år)  Helge Munk (2022)     Genvalg 
Øvrige (3 år)   Anne Grete Christensen (2022) 
    Hanne Vestergaard (2021) 
    Christian Syversen (2020)    Genvalg 
    Rune Hejli Lomholt (2020)    Genvalg  
Medlem under 30  Vakant 

Desuden deltager  Shanti Digebjerg - Landsmøde 1. delegat 
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Revisionskomite 
Formand (1 år)  Julian Levin (2022)     Genvalg 
Øvrige (3 år)   Preben Nielsen (2021) 
    Henrik Bertelsen (2020)    Genvalg 
    Kamilla van Hauen (2020)    Genvalg 

Bygningsudvalg 
Formand (3 år)   Vakant (2022)     Chr. Syversen 
Udlejning (1 år)  Sine Åkerman (2022)    Genvalg 
Øvrige (3 år)   Anders Flinck (2021) 
    Henrik Bertelsen (2021) 
    Morten Bræstrup Aaskov (2021) 
    Søren Lund Rasmussen (2020) - opstiller ikke Lars Bræstrup  

Willeruplund 
(2 år)     Morten Bræstrup Aaskov (2022) 
     Lisbet Trøjgaard (2022)        
    Thomas Risager (2022) 
    Shanti Digebjerg (2021)     Genvalg  

Rune Hejli Lomholt (2021)    Genvalg

Repræsentation ved Metodistkirkens Landsmøde  
1. Delegat   Shanti Digebjerg (2020) 
2. Delegat   Søren Jantzen (2020)    Chr. Syversen 
3. Delegat   Julian Levin (2020) 

1. Suppleant   Christian Syversen (2020)    Rune Lomholt 
2. Suppleant   Rune Hejli Lomholt (2020)    Charlotte Levin 

Forslagskomite 
Formand    Thomas Risager - ex officio 
Øvrige (3 år)   Christian Syversen (2022) 
    Lars Bræstrup (2022) 
    Maiken Lund Rasmussen (2022)  
    Hanne Vestergaard (2021)  
    Rikke Roland Honoré (2021)  
    Søren Lund Rasmussen (2020) - kan ikke genvælges 
    Charlotte Levin (2020) - kan ikke genvælges 
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Kontraminesterialbog Fører  
    Yvonne Brandt (2020)  
    Udgår da vi ikke længere fører kirkebøger. 
    

Smågruppeledere 
    Harriet Becker 
    Shanti Digebjerg 
    Helge Munk 
    Hanne Vestergaard 
    Julian Levin  
    Christian Syversen 
    Norbert Krüger 
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Referat Årsfesten 12. marts 2023 
Metodistkirken i Odense 

1. Konstituering  
a. Valg af sekretær 
Forslag: Charlotte Levin – valgt

b. Valg af stemmetællere 
Clyde Jensen, Lisbeth Trøjgaard, Poul Nielsen, Lars Bræstrup 

2. Menighedens beretninger  
a. Menighedens beretning  
b. Forslag til fokusområder: Børn og unge, Frivillighed, Vækst (vedtaget sidste år 
som to-årige fokusområder) 
c. Statistik  
d. Beretning fra MBUO Børnekirken  
e. Beretning fra MM (Metodistkirkens Musikarbejde) og gospelkorene  
f. Supplerende beretninger: Cafe Ly 

Alle beretninger modtaget. 

3. Økonomi  
a. Regnskab 2022  
b. Budget 2023  
c. Arbejdsgrenenes regnskaber og budgetter  

MBUO/MS – er endnu ikke afsluttet, skal godkendes endeligt af 
menighedsrådet. 
MM/Emmaus, Nardus – er allerede godkendt 
Willeruplund – orientering modtaget, regnskabet for Willeruplund 
godkendes på Metodistkirkens Årskonference 

4. Valg  
Valg af delegater til Metodistkirkens Årskonference  
Forslag: 
1. Shanti Digebjerg – valgt  
2. Christian Syversen – valgt  
3. Julian Levin – valgt  

Valg af suppleanter til Metodistkirkens Årskonference 
Forslag: 
1. suppleant: Charlotte Levin – valgt 
2. suppleant: Maiken Lund Rasmussen – valgt 
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Formand for menighedsråd  
Forslag: Hanne Vestergaard – valgt 

 
Andre til menighedsrådet  
På genvalg: Pia Syversen, Sine Åkerman, Charlotte Levin. Desuden foreslås 
Brynild Djurhuus Rafn. 

Forslag fra forslagskomite: Dem, der får flest stemmer, er valgt for 3 år, næstflest 
stemmer er valgt for 2 år. Da der er flere personer opstillet, end der er ledige 
pladser, foreslås, at den med færrest stemmer bliver suppleant.  

Efter afstemning: Charlotte Levin og Sine Åkerman vælges ind for 3 år. 
Brynhild Rafn Djurhuus vælges ind for 2 år. 
Pia Syversen vælges som suppleant. 

Medlem under 30:  
Forslag: Emma Berghuis Stokholm – valgt 

Valg af kasserer  
Forslag: Helge Munk – valgt  

Valg til pastoralkomite 
Formand, forslag: Forslag: Helge Munk – valgt 
På valg: Christian Syversen, Rune Hejli Lomholt – begge genvalgt 

Valg af revisionskomité 
Formand: Julian Levin – genvalgt 
På valg: Henrik Bertelsen og Kamilla van Hauen – begge genvalgt 

Valg af bygningsudvalg  
Formand, forslag: Christian Syversen – valgt  
Udlejning – Sine Åkerman – genvalgt 
Øvrige – Forslag: Lars Bræstrup – valgt  

Valg til Willeruplund 
På valg: Shanti Digebjerg, Rune Hejli Lomholt – begge genvalgt 

(Orientering fra Shanti Digebjerg: Vedtægten, om at man ikke kan vælges ind i 
Willeruplunds bestyrelse, hvis man er over 60 år, er ikke lovlig, på Årskonferencen 
skal der søges om godkendelse af en vedtægtsændring). 
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Godkendelse af arbejdsgrenenes ledere – Maria Bræstrup, Julie Killerup Kaae, 
Stina Lund – alle godkendt. 

Godkendelse af lægprædikanter – Helge Munk, Amanda Urban (ny) – begge 
godkendt. 

Godkendelse af Kandidat til tjenesten som ordineret – Amanda Urban, 
lokalpastor Maria Bræstrup Aaskov – begge godkendt. Kandidaturet skal vurderes 
årligt.  

Godkendelse af smågruppeledere – Harriet Becker, Shanti Digebjerg, Helge 
Munk, Hanne Vestergaard, Julian Levin, Christian Syversen, Norbert Krüger – alle 
godkendt. 

Valg af kontraministerialsbogsfører – udgår fremover. 

Forslagskomite – Charlotte Levin og Søren Lund Rasmussen træder ud og kan 
ikke genvælges. 
Forslag fra salen: Helge Munk, Stina Lund, Preben Nielsen, Bjarne Toftlund 
 – efter afstemning vælges Helge Munk og Stina Lund. 

5. Evt.  
Ingen tilføjelser. 

For referatet 

Sekretær        Formand   

Charlotte Levin      Distriktsforstander Jørgen Thaarup 
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