Pastoratskonferencen 2020
Velkomst

Velkommen til pastoratskonferencen, menighedens årsmøde 2020. Vi har vigtigt
arbejde foran os, vi skal bede, tænke, samtale og beslutte om praktiske der kan
fremme Guds rige og evangeliets udbredelse hos os. Det er en stor og både alvorlig
og glædesfyld ting vi her har at gøre med.
Velkommen til vores distriktsforstander Thomas Risager, vi glæder os til din ledelse af vores møde.
Program og dagsorden
18.00 - Fællesspisning
18.35 - Forhandlinger
1. Indledning ved Thomas Risager
2. Valg af sekretær
3. Menighedsforstanderens indberetning (Side 1)
4. Året der gik (Side 3)
5. Statistikkerne (Side 15)
6. Forslag vedr. ledelsestrukturen (Side 5)
7. Regnskab 2018 og budget 2019 (Side 8)
8. Rapport fra Kirkeværgerne (Side 16)
9. Rapport fra Missionsforum (Side 7)
10. Arbejdsgrenes rapporter og regnskaber
a. Metodistkirkens Ungdomsforening (Generalforsamling er ikke afholdt)
b. Metodistkirkens Spejdere (Generalforsamling er ikke afholdt)
c. Onsdagstræf (Side 7)
d. Saints and Sinners (Generalforsamling er ikke afholdt)
e. Revelation Gospel Choir (Generalforsamling er ikke afholdt)
f. Gospelkoret Kefas (Side 12)
11. Valgene (Side 17)
12. Godkendelser (Side 11)
13. Eventuelt
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Menighedsforstanderens indberetning
Pastoratskonferencen d. 31. marts 2020
Derfor bøjer jeg mine knæ for Faderen, efter hvem
hvert fædrenehus i himlene og på jorden har navn,
og beder om, at han i sin herligheds rigdom med
kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved
hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter
og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så
at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte,
hvor stor bredden og længden og højden og dybden
er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al
erkendelse, så I fyldes, til hele Guds fylde nås.
Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at
gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår,
ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen.
Efeserbrevet 3
Det er tegn på forandring i Jerusalemskirken.
Det knager og knirker i den gamle kirke og
dens menighed. Det er ikke fordi vi er plaget
af konflikter eller drastiske tilbageslag. Nej, det
er mere fordi noget nyt er ved at blive til og
det flytter rundt på vore prioriteringer, vore
perspektiver og vores opmærksomhed. Det
kan godt skabe uro og modstand, ”det er da
irriterende når alting sådan skal laves om!” Den
svenske poet Karin Boye siger i et forårsdigt
”Ja vist gør det ondt når knopper brister”. Efter
vinterens lange dvale under beskyttende brungrønne dækblade skal knopperne sprænges og
det gør måske nok lidt ondt på en plante, men
det er det hele værd, når de smukke farverige
blomster folder sig ud.
Sådan mener jeg vi kan se på flere af de spændende ting der sker i Jerusalemskirken lige nu.
Lad mig fortæller jer om det.
Ungdomsarbejde
Det københavnske ungdomsarbejde, der sker
i et samarbejde mellem unge fra Solrød Frikirke og fra Jerusalemskirken, har vokset sig
stærkt i de senere år. I 2019 afholdt man, med
støtte fra familie- og ungdomsmedarbejderen,
4 spændende alternative gudstjenester i Jerusalemskirken. Der var mellem 20 og 27 deltagere. Gudstjenesterne var præget af god musik,
nærhed og inderlighed, samt vidnesbyrd fra
unge om deres tro, og forkyndelse, bl.a. af unge
lægprædikanter. I efteråret investerede en stor
flok unge rigtig mange timer i produktionen
af et fantastisk og morsomt teaterstykke kaldet

Det Store Krybbespil. To gange fyldte kirker
fik en meningsfuld og humoristisk gendigtning af juleevangeliet. Det var en festlig start
på adventstiden. De unges 3 smågrupper, med
tilsammen 37 medlemmer, fortsætter med at
skabe venskaber og trosmæssig udvikling hos
den enkelte. Opblomstringen af unges engagement hos os sker parallelt med et styrket nationalt arbejde med velbesøgte stævner og lejre.
Centralt i ungdomsarbejdet finder vi en gruppe
unge ledere med visioner for deres arbejde,
med erfaringer, initiativkraft, evner og med stor
kærlighed til Gud og til kirken. Det kommer
forhåbentlig ikke til at vare længe inden disse
ungdomsledere bliver menighedens ledere.
Familiegudstjenester
Ansættelsen af familie- og ungdomsmedarbejderen har fra begyndelsen haft gudstjenester
rettet mod småbørn og deres familier, som
sin hovedprioritet. Det er derfor en glæde at
se, hvordan dette tilbud er blevet taget imod,
først og fremmest af småbørnsfamilierne, og
i anden række også af den øvrige menighed.
Rebekka Steinvig har på fremragende vis i
efteråret bygget videre på det fundament Maria
Thaarup lagde før sommerferien. Stor tak til
begge. Antallet børn og voksne der deltager i
disse gudstjenester, har været støt stigende og
vi håber både at endnu flere af menighedens
egne børnefamilier, og flere andre venner der
kan indbydes, vil gøre brug af denne mulighed
for bibelhistorier, trosoplæring og indføring af
børnene i menighedens fællesskab. De 7 familiegudstjenester i 2019 har haft mellem 24 og 64
deltagere. Rebekka Steinvig vil være på barsel
fra slutningen af marts og 12 måneder frem. Pastoraludvalget arbejder sammen med Rebekka
på at finde en løsning så familiegudstjenesterne
kan fortsætte med samme kraft i denne periode.
Det er fantastisk for vores menighed at vi er
lykkedes med at samle godt op på det glædelige forhold, at der er mange småbørnsfamilier
lige nu. I fremtiden kan man håbe på nye børneaktiviteter og nye spejdere efterhånden som
børnene bliver større.
Gudstjenesten
Søndagens almindelige gudstjeneste har oplevet en afmatning i 2019. I gennemsnit, når alle
gudstjenestedeltagere tælles op og divideres
1 med 52 uger, er der omkring 12 personer fær-

re i kirke per uge. Dette er et alvorligt fald der
afspejler flere forskellige forhold; De ældste,
og mest trofaste kirkegængere, falder fra af
naturlige årsager og de yngre medlemmer der
kommer til, er ikke lige så flittige kirkegængere. Gospelgudstjenesterne er stadig nogle af de
bedst besøgte gudstjenester, men de tiltrækker
ikke det antal personer som de gjorde for 5
eller 10 år siden. Ved Kulturnatten oplevede vi
i 2019 noget færre besøgende til koncerter og
gudstjeneste. Vores lovsangsband har mistet
flere gode musikere og har ikke magtet at spille
så ofte som de gerne ville. Der er brug for flere
musikere som vil give af deres talenter til fællesskabets glæde.
Nogle af disse og andre forhold kan vi selv
påvirke og det skal vi gøre. Vi skal altid stræbe efter at holde den højest mulige kvalitet på
gudstjenesterne, deres indhold og fremførelsen af indholdet. Vi skal fremelske en positiv
gudstjenestekultur hos alle metodister. Vi skal
holde øjnene åbne for alle gode muligheder for
at berige gudstjenesten med både genkendelse
og variation. Vi skal møde hinanden i gudstjenestens rum med forventning og glæde. Gud
vil lade sig finde når vi samles i hans hus og det
gælder alle generationer.
Jeg vil gerne takke alle de der stiller sig til
rådighed for menighedens gudstjeneste. Jeg
tænker på organister og bandmusikere, på
lægprædikanter og tekstlæsere, på kirketjener
og afløsere, på kirkekoret og kirkeværter, ikke
mindst på frokosthold, men også på klokkerlaug og gospelkor, og endelig kirkeværgerne
der ser til at alting fungere. Jeg er så stolt af jer
alle sammen, fordi I demonstrerer hvad en dedikeret menighed kan gøre sammen på et højt
niveau.
Menighedsrådet evaluerede i januar den prøveperiode med søndagsgudstjenester kl. 10.00, vi
har haft siden august og har besluttet at vende
tilbage til kl. 11.00 pr. 1. februar, dog sådan
at familiegudstjenesterne, som vi vil tilstræbe
holdes den første søndag i måneden, bliver kl.
10.00.
Lederskab
Én tydelig fornyelse i Jerusalemskirken er
den større bredde på lægfolkets engagement i
ledelse og forkyndelse. Jørgen Thaarups lægprædikantkurser bærer frugt i unge og modne
personer der, med teologisk ballast, påtager sig
forskellige roller i smågrupper, ungdomsarbejde og gudstjeneste. Præsterne mødes 2 gange

om året med de nye lægprædikanter (vi håber
de gamle også kommer) for at inspirere dem,
for at høre om deres erfaringer i tjenesten og
for at planlægge nye indsatser. I efteråret startede et nyt kursus, hvor der igen er deltagere
fra Jerusalemskirken og fra Den Internationale
Menighed. Lægprædikanter er en betydelig
ressource i en metodistkirkes liv og udvikling.
De er rollemodeller for andre. De bidrager med
vidnesbyrd og forkyndelse i gudstjenester og
andagter. De leder og fornyer smågrupper og
arbejdsgrene. Jerusalemskirken er velsignet
med et voksende antal lægprædikanter og det
er et fornyelsespotentiale der vil noget!
Samarbejde og koordinering
I flere år har vi talt om behovet for bedre sammenhængskraft mellem de mange forskellige
arbejdsgrene og aktiviteter i Jerusalemskirken.
Menighedsrådet barsler med et forslag (Se dette
på side ?) til revideret struktur og nye ledersamlinger til denne pastoratskonference. Forslaget skal styrke samarbejde, koordinering og
kommunikation imellem arbejdsgrene og aktiviteter indbyrdes, og mellem disse og menighedens ledelse. Vi regner med at kunne mindske
overlapninger af arbejdsgrenenes forskellige
events og øge mængden af, og opslutningen til,
større events på tværs af arbejdsgrene, aktiviteter og menighed. Helt konkret arbejder vi
for at alle (eller så mange som muligt) bakker
op om 3-5 større events om året. Eksempelvis
høstgudstjeneste, kulturnat, fastelavn, påske og
missionssøndag.
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Uro i den globale Metodistkirke
Som mange af jer véd er der stor uro i United
Methodist Church, vores globale kirke. Spørgsmålet om kirkens holdning til homoseksuel
praksis truer med at splitte kirken. Ved den
ekstraordinære generalkonference i 2019 havde
kirken mulighed for at vedtage et kompromisforslag der ville skabe rummelighed for forskellige måder at håndtere dette spørgsmål på i
forskellige dele af kirken. Desværre vedtog man
i stedet en stramning af kirkens politik overfor
dem der bryder med den konservative holdning. Siden da har forskellige grupper fremsat
forskellige forslag til hvordan kirken kan dele
sig. Disse kommer til behandling i maj hvor den
ordinære generalkonference mødes i Minneapolis. Pastor Jørgen Thaarup er én af to danske
delegerede til denne konference. I optakten til
konferencen arrangerer vi søndag d. 3. maj kl.
19.00 et informations- og bedemøde i kirkens

krypt.
I Jerusalemskirken forbliver vi glade for alle der
vil engagere sig i vores menighed. Vi fortsætter
også med at ville arbejde for fuldt ligeværd og
ligeret i alle kirkens aktiviteter og tjenester og vi
forventer at dette snarligt bliver en realitet.
Afslutning
Lad os takke Gud for alt det han bevæger og
fornyer i Jerusalemskirken, både inden i os og i
vore aktiviteter og fællesskaber.
Tak til medlemmer af råd og udvalg, navnlig
ledergruppen, som nu foreslås nedlagt. Tak for
Jeres tjeneste og støtte. Tak til KAT (Kirkens
Administrative Team) Karna Bræstrup, Kirsten
Fredsby og Anni Hedegaard for uvurderlig
støtte med vigtige opgaver.
Til afslutning vil jeg også takke min kollega
pastor Jørgen Thaarup, kirketjener Andreas V.
Olesen og familie- og ungdomsmedarbejderen
Rebekka Steinvig for godt samarbejde i 2019.
Ole Birch
Menighedsforstander

KAT
Kirkens Administrative Team
Hvad kan du bruge dem til?

Har du brug for print, kopier, eller laminering i forbindelse med kirkens arbejde?
Kontakt Karna Bræstrup
karnabrastrup@hotmail.com
Har du brug for at booke et lokale
i Jerusalemskirken?
Kontakt Anni Hedegaard
anni.hedegaard@live.dk
Har du brug for at opdatere din adresse
og kontaktoplysninger.
Kontakt Kirsten Fredsby
fredsby@live.dk

Året der gik
Events og indtryk fra 2019
Januar
Den traditionsrige Københavnske Kirkevandring samlede igen omkring 800 deltagere som
fik et glimt af de mange forskellige kirketraditioner der udleves i og omkring Frederiksstaden
i København K. I Jerusalemskirken fik de lov til
at opleve gospelmusik med Revelation gospel
Choir.
Menighedens præster deltog, sammen med
landets øvrige metodistpræster, i de norske metodistpræsterne retræte på fjeldhotellet ”Hermon” i Norge.
Februar
1. februar tiltrådte Maria Thaarup som familieog ungdomsmedarbejder i Jerusalemskirken.
Missionsforum og Onsdagstræf indbød til missionsaften med fokus på det lange engagement
den danske Metodistkirke har haft i D. R. Congo. Elisabeth Flinck fortalte om missionshistorien og om det besøg hun, og Christian Alsted,
for nylig havde aflagt i det sydlige Congo.
Sidst i måneden afholdt vi et informations- og
bedemøde i anledning af Metodistkirkens Generalkonference i Sct. Louis, USA.
Marts
Kvindernes Internationale Bededag foregik d.
1. marts i Vanløse med deltagelse af kvinder fra
Jerusalemskirken.
Vi fejrede fastelavn sammen med den Internationale Menighed og med besøg af mange af
landets konfirmander.
For, måske, sidste gang var Jerusalemskirken
vært for Young Copenhagen Gospel Festival, og
vi nød sangen til vores gudstjeneste. Tak til de
trofaste ledere der gennem mange pr har skabt
en event og et møde med evangeliet for rigtig
mange børn og unge.
Årets fastemateriale “Fast food - Åndelig føde
til hele mennesket, teologi og gastronomi”
prægede gudstjenester og smågrupper frem til
påske.
Hilde Marie Øgreid Movafagh, der er metodistpræst og rektor for Metodistkirkens Teologiske
Seminar ved Menighedsfakultetet i Oslo, prædikede søndag d. 31. marts.
April
3 Vi fejrede påskemåltid skærtorsdag. Påske-

måltidet bygger på den jødiske tradition for et
”Sedermåltid” til minde om jødernes befrielse
fra det Ægyptiske fangenskab.
Søndag d. 28. blev Anne Triel konfirmeret ved
en festlig gudstjeneste.
Sidst i måneden havde vi Pastoratskonference,
menighedens årsmøde med rapporter, regnskaber og budgetter, planer for fremtiden og valg
til forskellige råd og udvalg.

ligger som et lille hæfte i caféen.
Jørgen Thaarup startede et nyt hold lægprædikanter.
Oktober
I samarbejde med Solrød Frikirke arrangeredes
besøg af den Irske Teatertrup ”Play it by Ear”,
som optrådte med en forestilling om flygtninge
og integration. Aftenen var fint besøgt og stykket blev godt modtaget. Årets 5. Familiegudstjeneste var også høstgudstjeneste og den 2. med
underoverskriften ”Børn i Landskaber”.
Oktober er tid til Kulturnatten, som igen bød på
gospel x 3 og café til fordel for missionsprojektet. Vi oplevede at der var lidt færre mennesker
end de foregående år.
Ungdomsforeningen arrangerede ungdomsgudstjenester i oktober, november og december.
Det var intime og spændende gudstjenester
med fokus på nærvær og erfaring. Flere af de
yngre lægprædikanter bidrag til disse gudstjenester.

Maj
Missionssøndagen i maj satte gang i årets
indsamling. Formålet er nye sanitære faciliteter
ved skolen i Mulungushi i Congo. Målet var
at indsamle 70.000 kroner. Årets resultat blev
64.180 kr. og faciliteterne er på plads.
Lørdag d. 11. arrangerede præsterne en mini-pilgrimsvandring omkring Lyngby og
Bagsværd søerne. 15 personer nød de fine
forårsvejr og fordybelsen. Der var også pilgrimsvandringer i august og oktober.
Den 12. maj slog vi dørene op for det nye
koncept for familiegudstjenester som Maria
Thaarup har udviklet; En gudstjeneste i højde
med småbørn og deres familie og med et særligt 20 minutters ”voksenhjørne”.
I maj var det også tid til Metodistkirkens Landsmøde (Årskonferencen).

November
Et af årets højdepunkter kom i månedsskiftet
november/december med Det Store Krybbespil”. En ambitiøs teaterforestilling om Jesu
fødsel. Med humor og dybde havde de unge
skab en hel forestilling fra grunden med manuskript, scenografi, skuespil, musik og kostumer.
Vi var ikke alene godt underholdt, men fik også
mange gode pointer med os hjem! En fremragende folketælling!
I november var der også arbejdsdag i kirken,
men det var der desværre ikke mange der opdagede.
Ledernes aften satte fokus på samarbejdet imellem arbejdsgrenene.

Juni
Vi havde besøg af Davidson Metodistkirkes kor
fra North Carolina i USA.
Fra midten af måneden udlejer Jerusalemskirken lokaler på 5. sal til udflytterbørnehaven
”Bøgely”.
Juli/august
Rebekka Steinvig blev ansat d. 15. august i stillingen som familie- og ungdomsmedarbejder.
Maria Thaarup måtte nemlig fratræde stillingen
da hun er blevet udnævnt til præst i Metodistkirken i Århus.
Menighedsrådet besluttede at gudstjenesterne i
hele juli skulle afholdes kl. 16.00. Fra 1. august
og frem til nytår ville vi som en prøveordning
mødes til gudstjeneste kl. 10.00. Dette for at
kunne holde familiegudstjenester på samme
tidspunkt som de almindelige gudstjenester på
andre søndage.
September
11 ledere og kommende ledere fra Jerusalemskirken deltog i konferencen Called2Change
i Tallinn, Estland. Nogle af deres erfaringer

December
Lucia og gospel med Saints and Sinners, De 9
Læsninger, julegudstjeneste og juleandagt for
børneinstitutionerne, alt det der hører til Jerusalemskirkens advent og jul var også til stede i år.
Revelation Gospel Choir og gospelkoret Kefas
gav begge velbesøgte koncerter.
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Forslag vedr. ledelsesstrukturen for Jerusalemskirken
Til pastoratskonferencen 31. marts 2020
Formål
I flere år har vi talt om behovet for bedre sammenhængskraft mellem de mange forskellige
arbejdsgrene og aktiviteter i Jerusalemskirken. Menighedsrådet barsler med et forslag til
revideret struktur og mødeaktivitet til denne
pastoratskonference. Forslaget skal styrke
samarbejde, koordinering og kommunikation
imellem arbejdsgrene og aktiviteter indbyrdes,
og mellem disse og menighedens ledelse.
Forslaget indebærer 3 forandringer.
1. Ledergruppen nedlægges og dens mandat og
ressourcer overtages af menighedsforstander og
menighedsråd.
2. Menighedsrådet udvides med 2 personer der
er parate til at varetage div. projekter eller opgave som menighedsrådet ønsker iværksat.
3. Menighedsrådet mødes 2 gange om året med
lederne af arbejdsgrene og aktiviteter, samt
andre relevante ledere.
Forårsmødet
Til dette møde medbringer ledere deres årsplaner for den kommende ”sommer til sommer
periode” til fremlæggelse. Målet er at koordinere aktiviteterne og at aftale et nærmere bestemt
antal fælles events.
Efterårsmødet
Dette mødes primære formål er Inspiration,
lederpleje og sekundært at tale om relevante
emner i vores fælles arbejde.
Menighedsrådet

Jerusalemskirkens nye ledelsesstruktur
Beskrivelse af ansvarsområder og kompetencer for
råd og udvalg i Jerusalemskirken
Vedtaget på pastoratskonferencen d. 31. marts 2020

Menighedsforstanderen/præster

De af Metodistkirkens biskop udnævnte præster for menigheden
Opgaver
Præcise prioriteringer af præsternes arbejde
udarbejdes i et samarbejde mellem præsterne
og pastoraludvalget.

Kompetencer/opgaver
Leder sammen med menighedsråd Jerusalemskirken i henhold til de i Metodistkirkens kirkeordning relevante paragraffer.
Menighedens daglige ledelse.
Menighedsforstanderen er leder for det ansatte
personale.
Repræsentation i diverse råd og udvalg.
Træffer de daglige beslutninger indenfor fastsatte rammer.
Menighedens udvikling, herunder udvikling af
ledere.
Opfølgning på og koordinering af menighedens
vedtagne planer
Udvikling af tanker og planer til pastoratskonferencens godkendelse
Kontakt til samtlige arbejdsgrene
At forme og lede gudstjenestelivet og meningens tilbud om fordybelse og trosudvikling
Udarbejder forslag til budget for menighedsliv
(Kontaktskabende, fordybende, lederudviklende aktiviteter) og har råderet over dette budget
når det er vedtaget.
Er ansvarlige for den vedvarende tænkning og
initiativtagere omkring menighedens udvikling
og vækst.
Er ansvarlige for menighedens gudstjenester og
kirkelige handlinger.
Er ansvarlige for al undervisning og forkyndelse.
Er ansvarlige i forhold til Metodistkirkens organisation og ledelse.

Menighedsrådet

Medlemmer: Formand, sekretær, menighedsforstander, præster tilknyttet menigheden,
menighedens kasserer, formanden for pastoraludvalget, formanden for finansudvalget, formanden for kirkeværgeudvalget og 2 direkte
valgte medlemmer.
Opgaver
Menighedsrådet samarbejder med menighedsforstanderen om ledelsen af menigheden,
herunder udarbejdelse af langtidsplaner, lederudvikling og koordineringen af aktiviteter.
Fastsættelse af budgetforslag på baggrund af
forslag fra finansudvalget
Budgetopfølgning
Modtagelse af rapporter om arbejdet i pastoraludvalg, kirkeværgeudvalg og finansudvalg.
Forberedelse af pastoratskonferencen – herun5 der valg - tilsætter 2 personer til forslagsudval-

get
Administration af Ungdomskontoen
Har opsyn med Den Internationale menighed
Kontakt til Metodistkirken Landsledelse og
årskonference
Økumeniske kontakter
Kompetence
Menighedsrådet er menighedens besluttende
myndighed mellem pastoratskonferencer.
Vurderer om der skal indkaldes til et ekstraordinært menighedsmøde for at træffe en beslutning f.eks. om et større projekt, en væsentlig
budgetoverskridelse, eller en høring af menigheden i forhold til en beslutning.
Henvendelser, herunder ansøgninger til landsledelsen.
Administration af Ungdomskontoen.
Fastsættelse af priser vedr. udlejning af kirkens
lokaler.

Pastoraludvalget

Personer:
Formand, og 5 medlemmerherunder en af
årskonferencerepræsentanterne. (ifølge KO2001
§258) skal udvalget bestå af 5-9 personer, hvoraf en skal være en yngre voksen og en må være
en ung. Ingen medlemmer må være i nærtstående familieforhold til hinanden eller til præsterne. De valgte skal vælges for 3 år ad gangen
og afgå på skift).
Opgaver
Forhold vedrørende præsterne tilknyttet Jerusalemskirken i henhold til kirkeordningens
forskrifter.
Behandling af ansøgninger om anbefaling til
kandidatur til tjeneste som ordineret, samt andre opgaver som foreskrevet af Metodistkirkens
Lære & Kirkeordning.
Andet ansat personale der sorterer under menighedsforstanderen.
Kompetence
Beskrevet i Metodistkirkens Lære & Kirkeordning.
Kontakt til Distriktsforstanderen.
Medarbejderudviklingssamtaler med præsterne.
Tilsyn med præsternes arbejdsforhold herunder
årligt syn af bolig – istandsættelse o.l. i samråd
med kirkeværgerne.
Kontakt til distriktsforstanderen ved præsteskifte.
Ansvarlig ved præstejubilæer o.l.

Finansudvalget

Personer
Formand, 2 medlemmer, kassereren, en af kirkens præster.
Opgaver
Budgetlægning (ønsker til budgettet modtages
fra menighedsforstanderen, kirkeværgeudvalget, menighedsrådet o.a.)
Arbejde for forøgelse af menighedens indtægter
gennem bidrag fra medlemmerne (forpligtelseserklæringer, aftaler, gavebreve, testamenter),
diverse fondsmidler og andet.
Rejse midler til aktuelle projekter (kan uddelegeres).
Kompetence
Fremlægger i omkring nytår budgetforslag for
menighedsrådet til godkendelse.
Fremlægger regnskaber og budget til pastoratskonferencen
Giver vurdering af eventuelle budgetoverskridelser til menighedsrådet.
Henvendelse til menighedens medlemmer vedrørende bidrag (i forhold til Metodistkirkens
vedtagelser) samt om forøgelse af bidrag samt
arv.
Forvaltning af menighedens formue mellem
pastoratskonferencer.

Kirkeværgeudvalget

Personer
Formand, 4 medlemmer, 1 repræsentant fra
Den Internationale Menighed. 1. fastansat
præst. Udvalget kan inddrage yderligere medlemmer.
Opgaver
Ansvaret for menighedens ejendomme og lokaliteter.
Vedligeholdelse, reparation, rengøring, renholdelse af udenomsarealer.
Menighedens udlejningsvirksomhed.
Udarbejdelse af prioriteret vedligeholdelses- og
renoveringsplan til godkendelse på pastoratskonferencen.
Kompetence
Udførelse af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver i henhold til fremlagte planer og indenfor det vedtagne budgets rammer.
Vurdere arrangementer i forhold til brandmyndigheder.
Ansvarlige for kirkens lokaler overfor brandmyndigheder og sundhedsmyndigheder.
Fremsender ønsker til budget til finansudvalget.
6 Fremlægger vedligeholdelsesplan.

Onsdagstræf

Missionsforum

Indberetning til menighedens årsmøde 31.
marts 2020.

Menighedens missionsarbejde i 2019
Gennem hele året samlede vi ind til et sanitetsbygning for sekundærskolen i Mulungwishi i
DR Congo. Det var skolens forældrekomité som
tog initiativet til dette projekt, fordi skolens
aktuelle toiletter er forfaldne og stort set ubrugelige. Budgettet og vores mål var at indsamle
70.000 kr. Vi var klar over at målet var sat højt
og vi nåede det ikke helt, selvom de indsamlede 64.180 kr. er flere penge end sidste år og et
virkeligt flot resultat! Tusind tak til alle bidrag,
både de finansielle, materielle og ved praktisk
indsats og for alle som i forbøn tænker på befolkningen i og omkring Mulungwishi og deres
mange udfordringer. Vi håber at missionsrådet
(på landsplan) kan supplere de manglende
midler, så projektet kommer helt i mål. Men
toiletbygningen er i hvert fald godt på vej:
Missionsforummet informerede om projektet
ved sidste pastoratskonference og startede samtidigt indsamlingen.
Den 5. maj fejrede vi missionssøndag. Under
gudstjenesten var der et indslag med en leg,
som visualiserede den uretfærdige og store
forskel i livsomstændigheder mellem Congo og
Danmark. I krypten var der igen missionsmarked med mange boder, lege og frokost.
Ved høstfesten blev de medbragte gaver bortauktioneret til fordel for missionsprojektet.
Under kulturnatten holdt vi missionscafé. Der
blev serveret suppe med brød og varm æblekage og indsamlet kollekt under koncerterne.
Juleboden bød igen på et udvalg af dejlige juledekorationer, flot håndarbejde, lækre småkager
og syltetøj og bidrog til det flotte resultat og en
god julekollekt rundede indsamlingen af.

Vi er en lille, men tapper og trofast skare der
gennem 2019 har afholdt to månedlige møder
med, synes vi selv, et spændende og varieret
indhold.
Vort deltagerantal er lavt men stabilt, selv om
der er kommet nogle nye deltagere, oplever vi
at flere falder fra på grund af alder og sygdom,
så vi kæmper med et deltagerantal, der er ved
at være kritisk for et arbejde i den nuværende
form.
Programmet gennem 2019 har været afholdt
ved hjælp fra vore to præster og lokale lægfolk,
da vort deltagerantal er for lavt til at vi kan indbyde fremmede talere.
Programmet har haft form af en række bibeltimer over Johannes tre breve, men også en
række foredrag med titler som for eksempel:
• Hvad har Alle Helgen og Halloween til
fælles?
• Danmarks kirkehistorie skal skrives om!
• Hvad skal jeg tro? Når helbredelse ved tro
bliver en industri.
• Det jødiske påskemåltid.
Vor årlige udflugt var en biltur i det smukke
Nordsjælland, med sejltur på Hillerød Slots sø
og efterfølgende frokost på havnen i Gilleleje.
Eftermiddagskaffen blev drukket i Kirsten og
Bents sommerhus i Tollerup.
Starten på efterårssæsonen blev traditionen tro
markeret med en dejlig havefest (frokost) hos
Lis og Jørn Laursen.
Vi ser frem til sol og forår med yderligere interessante sammenkomster.
Alle forårets programmer kan ses i vores spændende programfolder.
Vore arrangementer afholdes den 1. og 3. onsdag i måneden kl. 11.00, og vi savner netop dig
der har fri i dagtimerne.
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Missionsforummet mødtes en del gange i 2019
for at tale om projekter og de forskellige indsamlingsarrangementer. Vi er en lille gruppe,
der brænder for mission og udvikling, og vi vil
meget gerne have flere aktive deltagere i gruppen.
Vi er meget taknemmelige for de mange frivillige, som gjorde det muligt at gennemføre de
forskellige arrangementer. Tusind tak til alle
som har givet en hånd!

Bent Fredsby

Vores projekt i 2020
Til sommer rejser en gruppe danskere til Mu-
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Fortsætter på side 9.
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lungwishi i DR Congo. Deres hovedopgave er
at lave vedligeholdelsesarbejde på alle de vandforsyninger som blev etableret i Mulungwishi
og omkringliggende landsbyer i samarbejde
mellem danskere og congolesere (den gode
forbindelse). Christina Bjørn Thomsen med sine
børn og Carsten Bjerno deltager. På landsplan blev
der samlet ind til projektet ved sidste og forrige
julekollekt. Det gav en del penge, men der mangler
stadigvæk mellem 100.000 og 150.000 kr. for at være
fuldt financieret.
Det er derfor at vi foreslår at støtte dette projekt i år.
Vi vil gerne bidrage med 3.000 m vandrør. Det koster

Regnskab 2019 - budget 2020 Jerusalemskirken

ca. 60.000 kr.
Vi stoler på menighedens store opbakning ved missionssøndagen i maj, hvor vi håber at kunne indsamle
til rigtig mange meter vandrør! Vi vil også informere
mere om projektet. Vi skal være mange denne søndag!
Er du interesseret eller har du spørgsmål, er du altid
velkommen til at kontakte Béatrice Wittlinger, som
er leder for missionsforummet: BeatriceWittlinger@
gmail.com / Tlf. 50 12 28 44.
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Ungdomsforeningen

Godkendelser

Kefas

2019 var et særligt år for kirkens ungdom. Årets
helt store begivenhed var opsætningen af Det
Store Krybbespil. Unge fra både København og
Solrød deltog i den store produktion, hvor alt
fra manuskript til scenografi og skuesspil var
udført af de unge. Vi var et hold på omkring 25,
som løftede i flok og skabte - hvis vi selv skal
sige det - et brag af en forestilling, som fandt
sted d. 28. november og 1. december 2019, og
som i alt tiltrak et publikum i omegnen af 260
personer. Oplevelsen med at opføre et teaterstykke - med alt hvad det indebærer - har været
en sjov, men også udfordrende proces, som vi
ikke er kommet sovende til. I en teateropsætning er der brug for alle typer mennesker og
det har været skønt at opleve, hvordan alle har
bidraget til at skabe noget særligt. Hvad fremtiden lover for skuesspillerdrømmene er uvist,
men at nogle igen skulle have lyst til at trække
i et dyre- eller vismandskostume er ikke utænkeligt.
2019 var også året, hvor en gruppe unge fra
København besluttede sig for, at holde en serie
af ungdomsgudstjenester. Gudstjenesterne har
båret præg af et alternativt og eksperimenterede format, hvor budskabet henvender sig til
unge, men hvor alle er inviteret. Gudstjenesterne fortsætter i 2020 og er indtil videre planlagt
til at finde sted 8. marts, 19. april og 17. maj alle
dage kl. 17 i Jerusalemskirken.
Arbejdet omkring smågrupper har i løbet af
det sidste år udviklet sig. I dag er der således 3
smågrupper målrettet unge. Her kommer unge
mennesker og deler liv, tro og fællesskab. Det
samler i omegnen af 40 unge et par gange månedligt og flere udtrykker et ønske om at være
en del af smågruppefællesskabet.
Derudover har MU afholdt lejre for hele landet
- i løbet af det sidste år: Nytårslejr, TUF og Påskelejr. Her har flere af de unge fra København
engageret sig i, at skabe nogle gode og sjove
rammer for teenagere og unge.
I marts vil ungdomsarbejdet samles og drøfte,
hvad programmet for det næste år skal byde
på.
Vi takker Gud for et godt år!
Daniel Steinvig

Lægprædikanter

KEFAS Beretning 2020
Bestyrelsen
Bestyrelsen består ved årets afslutning af formand Sara Alsted Aarenstrup, kasserer Thomas Kragskov, bestyrelsesmedlemmer Johan
Michaelsen, Lotte Samuelsen Christiansen og
Helene Bom. Suppleanter er Pernille Friis og
Bente Lundbak.
Dirigent Jacob Asmussen har det musikalske
ansvar for KEFAS.
Medlemmer
Ved udgangen af 2019 var vi 32 medlemmer.
Vi vil stadig meget gerne være flere og har til
det formål nedsat et udvalg ved generalforsamlingen i 2019. Vi har dog alle hver især en rolle
at spille – det er dejligt, når kormedlemmerne
inviterer venner med for at prøve, om de kunne
blive glade for at synge gospel i Kefas. Bestyrelsen opfordrer til, at vi bliver ved med det og
selvfølgelig alle fortsat er opmærksomme på at
tage varmt og godt imod nye og potentielle nye
sangere i koret.
Arrangementer i 2019
Dato Arrangement
20-01-2019 Gørlev kirke
24-02-2019 Kisserup kirke
15-03-2019 Høve kirke
17-03-2019 Gospelgudstjeneste
22-03-2019 Oslo-tur: Koncert i Metodistkirken
Øståsen, øvelse og fælles koncert med Signatur
i Centralkirken, sang ved gudstjeneste i Kirken
på Bjølsen
15-04-2019 DR Show Dejlig er Norden
18-04-2019 Gospelgudstjeneste Jerusalem
04-05-2019 Bryllup, Køge
17-06-2019 Afslutning, plejehjem
25-08-2019 Gospelgudstjeneste (international)
08-09-2019 Raklev Kirke (GG)
25-09-2019 Gospelgudstjeneste Jerusalem
30-09-2019 Støttekoncert for Bahamas
06-10-2019 Melby Kirke
11-10-2019 Kulturnat Jerusalem
11-12-2019 Julekoncert m/ Ladder, JK
16-12-2019 Firmakoncert, Lyngby
18-12-2019 Sæby kirke

Menighedsforstanderen indstiller at følgende godkendes som lægprædikanter i Jerusalemskirken:
Jens Christian Tvilling
Mai Rasmussen
Preben Rasmussen
Jens Kamp Hansen
Mads Kamp Hansen
Georg Kronborg Christensen
Peter Michael Nielsen
Christina Bjørn Thomsen
Rebekka Steinvig
Andreas Morsbøl
Marianne Berg
Beatrice Wittlinger
Carsten Bjerno

Ledere i arbejdsgrenene

Metodistkirkens Spejdere: Andreas Morsbøl
Kefas: Bente Moos Lundbak
Revelation: Karsten Munk.
Saints and Sinners: Anette Bruun Birch.
Kirkekoret: Kirsten Fredsby.
Onsdagstræf: Bent Fredsby.
Metodistkirkens Ungdomsforening: Daniel
Steinvig.

Smågruppeledere

Michael W. Pedersen
Rebekka Steinvig
Gert Nielsen
Daniel Steinvig
Clara Steinvig
Desuden alle lægprædikanter og præster
tilknyttet mednigheden: Claus Kofoed Nielsen, Christian Alsted, Jørgen Thaarup, og
Ole Birch.

Andre tjenester

Gennemgang af medlemsprotokol: Kirsten
Fredsby og menighedsforstanderen. Menighedens historie: Christian Mølgaard. Kontraministerialbogsfører: Marianne Depner.
Organister: Kirsten Fredsby, Flemming
Friis. Lovsangsledere: Helene Bom.
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Rejser
I weekenden den 22.-24. marts 2019 var vi på
besøg hos vores norske venskabskor Signatur
fra Metodistkirken i Oslo. Det er dejligt at have
venskabskor tæt på, da det giver muligheder
for korte ture og intense venskaber med besøg, 12

hvor vores fællesskab vokser og styrkes og
fordybes. Vi tilbragte hele lørdagen sammen
med Signatur, øvede fælles sange og hyggede
os sammen. Koncerten lørdag aften blev ganske
særligt rørende:
Lørdag aften til fælles koncert i Centralkirken.
Forventninger fylder rummet – der røres ved
store følelser, tro, ensomhed, hvordan vi er i
verden. Musikken som fløjl på sjælen.
De to kor supplerer hinanden godt. Signatur
synger smukt, rent, med et stort nærvær og
en fantastisk formidling til publikum. De er
fantastiske til a capella og ballader, og de er
ikke generte med at sætte ord på følelser. Kefas
bringer en mere rå kraft og energi, der finder
sin styrke og svaghed i vores følelser og spontanitet og en form for ustyrlighed, selvom Jacob
gør sit bedste for at holde styr på os. De to kor
tilsammen går op i en højere enhed. Vi inspirerer hinanden, vi imponerer hinanden og støtter
hinanden.
KEFAS bliver virkelig en familie på sådan en
tur. Vi snakker med hinanden på kryds og
tværs, vi bliver klogere på hinanden, vi får
oplevelser, der binder os sammen. Det gør os
faktisk bedre til at synge. Det er kendt, at man
kan blive mere sammensungne, når man vænner sig til og tilpasser sig hinandens lyd i et kor,
men på en dybere måde bliver vi endnu mere
sammensungne, når vi også kender og forstår
hinanden.
Koncerter
Igen i 2019 har vi haft en del koncerter. Nogle
af dem er langt væk fra København – interessen
for at købe en koncert ser ud til at være større
ude omkring, og vi får lov at synge for rimelig
fyldte kirker – markedet for gospel er bare mere
mættet i København. Det giver koret en god
økonomi, som vi kan bruge til f.eks. tilskud til
vores kommende USA-tur. Det styrker også
fællesskabet i koret, og vi mærker helt tydeligt,
at hver eneste sanger er vigtig.
Koraftener
Siden oktober 2019 har vi haft Nicolaj Tuxen
med som pianist ved vores øvelser og også ved
nogle mindre koncerter/arrangementer. De første måneder var Nicolaj helt ulønnet og frivillig,
men fra nytår har han fået et mindre honorar
pr. mandag. Det er en rigtig stor hjælp for os
alle, at Jacob har frie hænder til at kunne dirigere os til øvelser – så det er virkelig en positiv
tilføjelse til vores korliv, og vi er rigtig glade for

Opsparing/Deposita

Udstyr

Egenkapital

Balance
21
22
23
24
25
Koncerter
Musikere
Korøvelser
Medlemmer
A-skat og AM bidrag
Jerusalemkirken, MBUF
Turbetaling
CD-salg
Medlemskontingenter
Diverse
I alt

I alt

31 Udstyr
32
33
34 CD lager
35 Klippekort
I alt

13
kr.

kr.

41 Overført fra 2018
42 Årets resultat
43 Egenkapital ultimo 2019

kr.
-

Robedeposita
Lydaftale
Deltageropsparing
Fondstilskud, rejse

-

kr.
21.800,00

kr.
21.800,00 kr.
79.000,00

kr.
79.000,00

-

kr.
kr.
kr.
159.041,22
37.077,17
196.118,39

281.480,39 kr.
281.480,39

501 Oslo 2019
502 Fra CGF's nedlæggelse
503 USA 2020
504
505
506
507
508
509
510
I alt

kr.

Særlige aktiviteter

6.362,00

401
402
403
404
405

kr.

Særlige konti

6.362,00

301
302
303
304
305

kr.

Udstyr/lager
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Tilskud fra kommunen
Fundraising og tilskud fra fonde
PR
Afskrivninger
Diverse
I alt

Udstyr, salg og nedskrivning
Rober, vedligehold og nedskrivning
CD'er, salg og nedskrivning
Klippekort, regulering
Diverse
I alt

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

186.104,05 kr.

47.072,00
4.491,90
51.563,90

-

1.400,00
1.400,00

-

70.661,19
3.591,33
74.252,52

259.680,39 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
Passiver

Alm koncerter
Velgørende arrangementer
Arrangementer i Jerusalemkirken
Workshops
Diverse
I alt

259.680,39

Resultat

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Aktiver
kr.

201
202
203
204
205

1 Nykredit erhvervskonto
2
I alt

Koncerter

Tilgode/Skylder

450,00
450,00

27.806,32
3.591,33
31.397,65

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

I alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

149.026,88 kr.

46.952,79
46.952,79

-

KEFAS 2019 Status

Afholdelse af øvelser
Medlemskontingenter
Husleje, 5. sal
Afholdelse af møder
Kontorhold, porto, telefon, WWW
Renter og gebyrer
MBUF
Gaver
Fester og sociale aktiviteter
Diverse
I alt

På bestyrelsens vegne, Sara Alsted Aarenstrup,
formand og Helene Bom, næstformand

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Likvider

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

37.077,17 kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

-48.700,00 kr.

-46.000,00 kr.

-46.000,00

-

500,00
-500,00
-

20.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

20.000,00 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

4.300,00 kr.

-7.000,00 kr.

-7.000,00 kr.

-

500,00
-500,00
-

20.000,00

kr.

kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

5.600,00 kr.

-

-

-1.200,00
-1.200,00

2.000,00
-500,00
1.500,00

10.000,00

-3.700,00

-

-

-1.200,00
-1.200,00

2.000,00
-500,00
1.500,00

10.000,00

10.000,00

Budget 2017
kr.
-48.000,00
kr.
52.000,00
kr.
-14.000,00
kr.
kr.
-800,00
kr.
-200,00
kr.
-1.000,00
kr.
-1.000,00
kr.
kr.
-1.000,00
kr.
-14.000,00
10.000,00 kr.

Budget 2018
kr.
-40.000,00
kr.
52.000,00
kr.
-14.000,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
-200,00
kr.
-1.000,00
kr.
-500,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
-4.700,00
20.000,00 kr.

Budget 2019
kr.
-48.000,00
kr.
55.000,00
kr.
-14.000,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
-200,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
-8.700,00
kr.

Budget 2020
kr.
-60.000,00
kr.
53.000,00
kr.
-14.000,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
-200,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
kr.
-500,00
kr.
-22.700,00

119,21
4.491,90
kr.
4.611,11 kr.

-

950,00
950,00

42.854,87
42.854,87

-46.434,56
52.375,00
-14.000,00
-876,55
-50,00
-1.450,00
-797,95
-49,75
-55,00
-11.338,81

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Løbende drift

Tak
Bestyrelsen siger tak til alle jer vidt forskellige
og skønne personligheder og stemmer, som
udgør KEFAS!
Tak til Jacob, som leder os både blidt og sikkert
gennem årets øvelser og arrangementer. Tak for
din musikalitet, din tålmodighed og dit store
engagement i KEFAS!
Tak til Gud, som er med os igennem alle omskifteligheder og åbner døre for os så mange
steder!

KEFAS 2019, Drift og Budget

Nye planer
Vi er som bekendt i fuld gang med planlægningen af USA-tur i maj 2020. Vi skal bl.a. synge til
åbningsgudstjenesten ved generalkonferencen
for United Methodist Church.
Der er en idé i støbeskeen om en tur til Nordjylland i foråret 2021, hvor vi måske kan få mulighed for at samarbejde med Alice Sprottes nye
kor i Aalborg.
I efteråret 2020 fylder KEFAS 45 år. Det er også
et jubilæum, vi har lyst til at fejre, og bestyrelsen vil arbejde videre med tanker om dette.

Udgifter
kr.
49.947,19
kr.
800,00
kr.
14.000,00
kr.
kr.
876,55
kr.
100,00
kr.
1.450,00
kr.
797,95
kr.
2.199,75
kr.
55,00
kr.
70.226,44

Revisionspåtegning for Kefas regnskab 2019

Indtægter
kr.
3.512,63
kr.
53.175,00
kr.
kr.
kr.
kr.
50,00
kr.
kr.
kr.
2.150,00
kr.
kr.
58.887,63

Nicolaj!

Kefas’ Regnskab

Vi har revideret regnskabet for perioden 1/1 – 31/12 2019, som viser et resultat på kr. 37.077,17 og en
egenkapital pr 31/12 2019 på kr. 196.118,39.

Vi har kontrolleret, at regnskabet er i overensstemmelse med de foreliggende bilag og den foretagne
bogføring.

Statistikker for Jerusalemskirken 2019
Bekendende medlemmer
1. Bekendende medlemmer den 1. Januar
2. Optaget ved bekendelse
3. Tilflyttede
4. Fraflyttede
5. Udmeldte
6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen
7. Døde
10. Bekendende medlemmer den 31. december (1+2+3-4-5-6-7)

Gudstjenestestatistik 2019

2019

2018

1
215

216
2
5
0
2
0
4
217

Døbte medlemmer
11. Døbte medlemmer den 1. Januar
12. Døbte
13. Optagne eller tilflyttede
14. Fraflyttede, slettede og udtrådte
15. Døbte medlemmer under 18 år
16. Døbte medlemmer over 18 år
20. Døbte medlemmer 31. december (11+12+13-14)

230
7
0
0
101
136
237

221
9
0
0
99
131
230

30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer
den 31. december (10+20)

452

447

Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger
41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)
42. Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)
43. Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50)
44. Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.)
45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)
50. Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper
den 31. december (44+45)
Børne- og ungdomsarbejdet
71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde
72. MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund
73. MS - Metodistkirkens Spejdere
74. MM - Metodistkirkens Musikarbejde Kefas: 32, SAS; 22, RGC: 44
75. Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF
80. Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den
31. december (71+72+73+74+75)
90. Kontaktkreds den 31. december
100. Lægprædikanter den 31. december

3
2

3
4
1
105
5

2
3
2
125
5

110

130

0
22
88
98
25

0
20
82
120
10

233

232

300

300

13
900

130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december
140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse
150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed
inkl. hovedkirke
Kirkebygninger
151. Antal siddepladser i kirkebygningerne
160. Kirkebygninger
170. Andre ejendomme og andele af ejendomme

217
4

15

14
900

57

68

2

2

550
1

550
1

1

1

Dato
6. jan
13.
20.
27.
3. feb
10.
17.
24.
3. mar
10.
17.
24.
31.
7. apr
14.
18.
19.
21.
28.
5. maj
12.
12.
19.
26.
28.
2. jun
9.
10.
16.
17.
23.
23.
30.
7. jul
14.
21.
28.
4. aug
11.
18.
25.
1. sep
8.
15.
22.
29.
6. okt
11.
13.
20.
20.
27.
3. nov.
10.
17.
17.
24.
1. dec.
8.
9.
15.
22.
24.
25.
29.
I alt
Dato

Antal
43
28
36
70
60
65
38
90
67
91
53
43
32
75
26
60
0
35
125
48
24
47
35
40
23
22
61
30
37
25
26
29
34
20
15
15
17
22
28
27
35
28
27
47
34
37
45
200
30
25
20
88
40
53
64
27
70
68
30
26
43
42
170
35
22
2968
Antal

Bemærkning

Ungdom Gospel

Aldersstatistik

Familie

2019

Menighed:

Gospel SAS

Alder
0-9år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90- år
i alt

65

Barnedåb
Fastelavn
YCGF
Gospel Kefas

53

Barndåb
Skærtorsdag Gospel Kefas
Langfredag
Påskedag
Konfirmation
Missionsdag
Familiegudstj.
Gospel RGC

Ungdomsgudstj.

60

47

25

Familiegudstj.
Gospel Kefas

34

Familie- og høst
Kulturnat Gospel Kefas

Ungdomsgudstj.
Familiegudstj.

Bemærkning

237

14
26
38
47
39
35
16
215

24

30

Familiegudstj.

Gospel RGC
Familiegudstj.
Ungdomsgudstj.

44
59
63
23
20
13
10
4
1

23

Pinsedag
Familiegudstj.

Ungdomsgudstj.
Barndåb

Døbte medl.

Bekendende
medlemmer

200

45

20

53
27

26

64

43

121
512
206
Ungdom Gospel
Familie

Kirkeværgerne
I 2019 flyttede skovbørnehaven ind på 5. sal, de er
der i hverdagene om morgenen og om eftermiddagen.
I den forbindelse blev 5. sal shinet lidt op med rengøring, malerarbejde, noget tømmerarbejde samt et par
nye radiatorer, der er også monteret en ekstra dør ind
mod Jørgen og Charlotte, der gerne skulle tage det
meste støj. Taget blev gennemgået og lappet nogle
steder af et firma, der klatrer på taget.
Klatrefirmaet lavede en billedrapport af standen af
taget og murværket, og det ser ikke så godt ud. Taget
har det nogenlunde, men murværket er flere steder
smuldret, og der er løse sten. Klatrefirmaet kom med
overslag på at udføre de mange opgaver, til en pris
på i alt godt 1 million. Kirkeværgerne har besluttet at
få stillads op på det ene hjørne af kirken i 2020 og få
lavet lidt reparationer der, og derefter vurdere hvad
vi gør med resten af tag/murværk de kommende år.
Af andre opgaver kom der i 2019 nyt lys i køkken,
mere lys i krypten og en enkelt arbejdsdag med lidt
små reparationer samt udskiftning af den mystisk
blinkende lyskilde i kronen i kirkerummet. Lydanlægget i kirken har fået skiftet nogle stik, og højtalerne har fået nye fronter.
2020 bliver også året, hvor vores kirketjener får
shinet køkken op, heldigvis kan han lave det meste
selv, så tak for det.
Fra kirkeværgerne

16 Peter Johansen
Ugentligt gennemsnit af gudstjenestedeltager i Jerusalemskirken 57 personer

Valgene ved Pastoratskonferencen 2020
Tjeneste

Nuværende

På valg

Genopstil/Forslag

Ledergruppen
(2-årigt valg, 2 af gangen)

Karna Bræstrup 2018
Mathilde Fassel 2017
Casper E. Jensen 2017
Cecilia Bræstrup 2018

Formodentlig ingen.
Menighedsrådet stiller
forslag om nedlæggelse.

Menighedsrådsformand
(1-årigt valg)
Sekretær for m-rådet. (1årigt valg)
Kasserer
(1-årigt valg)
Kirkeværgeudvalg
(1-årigt valg)

Jens Kamp Hansen

Jens Kamp Hansen

2 til menighedsrådet ifølge
forslag til ny
ledelsesstruktur.
Anders Depner
Cecilia Bræstrup
Jens Kamp Hansen

Anni Hedegaard

Anni Hedegaard

Anni Hedegaard

Beatrice Wittlinger

Beatrice Wittlinger

Beatrice Wittlinger

Peter Johansen
Anders B. Lassen
Gerard Hilgeman
Georg K. Christensen
Mads Steen Højland
Cecilia Bræstrup
Tommy Laursen (Form)
Nicolai M. Fassel
Lene Maak
Mads K. Hansen
Menighedens kasserer

Peter Johansen
Anders B. Lassen
Gerard Hilgeman
Georg K. Christensen
Mads Steen Højland
Cecilia Bræstrup
Mads K. Hansen (Form.)
Lene Maak
Tommy Laursen

Peter Johansen spørger
Anders B. Lassen
Gerard Hilgeman
Georg K. Christensen
Mads Steen Højland
Cecilia Bræstrup
Mads Kamp Hansen
Lene Maak
Tommy Laursen
(Jørgen Thaarup)
Menighedens kasserer

Gert Nielsen
Povl Brendes
Kirsten Hastrup
(2018)
Michael W. Petersen (2017)
Louise Just Johansen (2017)
Michael Nielsen (2018)
Pernille Jørgensen (2018)
Rasmus Hastrup (2019)
Preben Bakbo Slot (2019)

Gert Nielsen
Preben Rasmussen
Ingen

Gert Nielsen

Michael W. Petersen
Louise Just Johansen

Michael W. Petersen
Louise Just Johansen

Karna Bræstrup
Rebekka Steinvig
Casper E. Jensen

Karna Bræstrup
Rebekka Steinvig
Casper E. Jensen

Michael W. Petersen
Christina B. Thomsen
Yanmei M. Bloom

Fra menighedsrådet for
2020
Menighedsforstanderen
(Ole Birch) er formand.
Jens K. Hansen

Carsten Bjerno
Lene Maak

Finansudvalg
(1-årigt valg)
Kasserer for E. Hj. Fond
(1-årigt valg)
Revisionsudvalg
(1-årigt valg)
Rep. Til MSA’s bestyrelse
(3-årigt valg)
Pastoraludvalg
(3-årigt valg)

Repræsentanter til
Metodistkirkens
Årskonference
4-årigt valg i 2020.
Forslagsudvalg
(1-årigt valg)
Menighedsrådet tilsætter 2
ekstra

Menighedens kasserer

17

Ingen

