Pastoratskonference 2018 – 1. maj 2018
Til stede: 34
1 Indledning ved Jørgen Thaarup
Hilsen fra Thomas Risager, der er sygemeldt, og som desværre ikke kunne lede
Pastoratskonferencen.
Indledning ved Jørgen Thaarup: Salme 248 Gak ud min sjæl og andagt med tekst
fra Johs. 16 kapitel.
2 Valg af sekretær
Mathias Flinck er valgt som sekretær.
3 Året der gik og menighedsforstanderens indberetning
Menighedsforstander, Ole Birch, guider igennem årets indberetning med en særlig
tak til menigheden over det store arbejde, som ansatte og menigheden har gjort det
sidste års tid.
Kommentarer til indberetningen: Initiativ med højskoletilbud til spejderforældre
og andre interesserede er et glimrende initiativ.
Der er en god en god optimisme i indberetningen – særligt samarbejdet med
Folkekirken.
Der savnes en diskussion med fokus på, hvad der skal ske med kirkefrokosterne.
Beretningen er modtaget.
4 Rapport og forslag vedrørende ny strategi
Ole Birch fremlægger rapporten og forslaget til en ny strategi (jvf materialet
”Jerusalemskirkens strategi”): ”Der er særligt fokus på selve strategien. Der er to
forudsætninger for strategien: 1) Det er en midlertidig strategi, som konstant
kræver udvikling, fordi vi er i udvikling, og vores samfund er i udvikling. 2) Det er
desuden en forudsætning, at vores strategi er Guds mission.
Strategien skal lægge op til, at vi handler – deraf navnet. Det skal ske inden for tre
områder: Relationer, aktiviteter og praktisk næstekærlighed. Præsentation af de
handlinger, som knyttet til disse tre områder.”
Kommentarer til rapporten:
Vi er i en tid, hvor vi bliver ramt af stress, og vi bør måske have systematisk omsorg
for hinanden i relation til tidslige påvirkninger som stress, osv.
Spejderne er helt klar til at støtte op om flere dele af forslaget, da spejderne
arbejder med lignende projekter.

Der lægges op til en parathed, og der ses muligheder i nogle af de ting, som sker
allerede. Eksempelvis det stigende antal småbørn – der er en mulighed for at
arbejde netop på dette område.
Debat om sætningen vedrørende, at Jerusalemskirken vil kæmpe for, at der ikke
diskrimineres mod homoseksuelle. Kommentarer går blandt andet på bedre tid til
at snakke om netop dette punkt – særligt fordi der ikke bør forekomme nogen
former for diskrimination i kirken
Forslag a om at fastholde formuleringen.
Forslag b om at sætte punktum efter ”…mennesker”.
Tale for og imod de to forslag:
Bent Fredsby: Er der samtale i Metodistkirken i Danmark om, at der er
diskrimination, for det er, hvad der lægges op til med den nuværende formulering.
Vejledende afstemning om de to forslag:
Forslag a (formuleringen, som den står): 18
Forslag b (de sidste ord: På baggrund af deres seksualitet slettes): 8
Strategien er godkendt og sendes til videre arbejde i styregruppen.
--Forslag til at slette to navne fra kirkens medlemslister – forslaget er støttet.
5 Statistik
Ole Birch fremlægger statistikkerne – medlemsstatistik, gudstjenestestatistik og en
aldersstatistik.
Der skal tilføjes, at der var barnedåb den 12. marts 2017.
Statistikkerne er modtaget.
6 Regnskab 2017
Kirkens kasserer Beatrice Wittlinger præsenterer regnskabet. Der er en vis
tilbagegang i menighedsbidraget – og vi har brug for at gøre en indsats for at øge
denne post.
Regnskabet er godkendt – stort tak til Beatrice for det store arbejde, og tak til
revisorerne for deres arbejde.
--Spørgsmål til status

Debat om anlægningsformuen og mulig strategi for de potentielt store projekter,
som kan blive nødvendige at forholde sig til i de kommende år, fx kirkens tag.
7 Budget 2018
Tommy Laursen præsenterer budgettet: Tilskuddet fra hovedkassen kan falde løbe,
for aftalen med kirkens hovedkasse skal genforhandles i det kommende år.
Derudover er der i forbindelse med vedligeholdelse en stor post, fordi der skal laves
en del vedligeholdelse af varmeanlægget – en ekstraordinær udgift.
Budgettet er vedtaget enstemmigt.
8 Rapport fra Kirkeværgerne
Peter Johansen præsenterer kirkeværgernes arbejde – primært varmeanlægget, der
er et igangværende projekt.
Kirkeværgernes rapport er modtaget med stort tak for arbejdet.
9 Rapport fra Missionsforum
Kreativ præsentation med suppe og skoleopgave – begge dele vedrører kirkens
kommende missionssøndag (6. maj), hvor der samles ind til en fritidsordning for
udsatte børn og unge i Letland.
Der inviteres til, at der i 2019 er et hold, der rejser til Letland og støtter op om
fritidsordningen i Liepa.
Missionsgruppens rapport er modtaget.
10 Arbejdsgrenenes rapporter og regnskaber
a) MU
Der stilles spørgsmål til huslejen i regnskabet, hvilket der dog er fokus på, men
endnu ikke er blevet aktuelt på grund af teknikaliteter i forbindelse med at blive
godkendt som forening i Københavns Kommune.
b) MS
Højskoleaftener er ikke taget med i beretningen, og det skyldes nok, at det er et
projekt for hele menigheden, men som blot er sprunget ud af folk, der er
involverede i spejderarbejdet.
c) Onsdagstræf
Der er faldende antal deltagere, og derfor er der drøftelser om, hvad der skal ske i
fremtiden.
d) Saints and sinners
Genvalg af formand.

e) Revelation Gospel Choir
Der er ikke modtaget noget regnskab fra koret, og vi beder om, at menighedsrådet
modtager regnskabet og godkender, at det er revideret.
f) Gospelkoret Kefas
Ingen spørgsmål eller kommentarer til Kefas’ indberetning og økonomi.
Der er modtaget både beretninger og regnskaber for samtlige arbejdsgrene –
bortset fra Revelation Gospel Choir, hvor menighedsrådet bedes modtage regnskab
og godkende, at det er revideret.
11 Valgene
Jørgen Thaarup gennemgår valgmetoden.
Ledergruppen:
Forslag: Karna Bræstrup og Cecilia Bræstrup – begge er valgt.
Menighedsrådsformand:
Forslag: Jens Kamp Hansen – han er valgt
Sekretær for menighedsrådet:
Forslag: Anni Hedegaard – hun er valgt.
Kasserer:
Forslag: Beatrice Wittlinger – hun er valgt.
Kirkeværgeudvalg:
Forslag: Mads Steen Højland er valgt ind i kirkeværgeudvalg. Peter Johansen,
Anders Bech Lassen, Gerard Hilgeman, Georg Christensen, Cecilia Bræstrup er alle
genvalgt.

Finansudvalg:
Forslag: Tommy Laursen, Nicolai Fassel, Lene Maak og Mads K. Hansen er alle
genvalgt.
Kasserer for Ellen Hjemfeldts fond:
Forslag: Menighedens kasserer – hun valgt.
Revisionsudvalg:
Forslag: Gert Nielsen og Povl Brendes – begge er valgt.
Repræsentant til Metodistkirkens Sociale Arbejde:
Forslag: Kirsten Hastrup – hun er valgt.
Pastoraludvalg:
Forslag: Louise Just Johansen (afløser Lone Jensen) – hun er valgt.

Pernille Jørgensen og Michael Nielsen – begge er valgt.
Repræsentant til Metodistkirkens Årskonference:
Intet at foretage
Forslagsudvalget:
Forslag: Andreas Morsbøl, Mathias Alsted Lund Flinck – begge er valgt.
12 Godkendelser
Menighedsforstanderen indstiller følgende lægprædikanter:
Jens Christian Tvilling
Maria Thaarup
Mai Rasmussen
Preben Rasmussen
Jens Kamp Hansen
Mads Kamp Hansen
Georg Kronborg Christensen
Peter Michael Nielsen
Christina Bjørn Thomsen
Carsten Bjerno
Alle har fået fornyet deres lægprædikantfuldmagt
Nye lægprædikanter:
Mathias Flinck
Rebekka Steinvig
Andreas Morsbøl
Marianne Berg
Beatrice Wittlinger
Alle er godkendt
Tjeneste som ordineret:
Fornyelse af menighedens anbefaling
Maria Thaarup
Hun er godkendt.
Ledere i arbejdsgrenene:
Metodistkirkens Spejdere: Anna Hastrup
Kefas: Sara Alsted Aarenstrup
Revelation: Karsten Munk
Saints and Sinners: Anette Bruun Birch
Kirkekoret: Kirsten Fredsby
Onsdagstræf: Bent Fredsby
The A-men: Kristian Hastrup og Daniel Steinvig
Metodistkirkens Ungdomsforening: Mathias A. Flinck
Alle er godkendt.
Smågruppeledere
Michael W. Pedersen

Nanny Larsen
Rebekka Steinvig
Andreas V. Olesen
Christina Bach
Gert Nielsen
Sara Alsted Aarenstrup
Alle er godkendt
Desuden alle lægprædikanter og præster tilknyttet menigheden: Claus Kofoed
Nielsen, Christian Alsted, Jørgen Thaarup og Ole Birch.
Alle er godkendt
Andre tjenester:
Gennemgang af medlemsprotokol: Kirsten Fredsby og menighedsforstanderen.
Menighedens historie: Christian Mølgaard.
Kontraministerialbogsfører: Marianne Depner.
Organister: Kirsten Fredsby, Flemming Friis.
Lovsangsledere: Helene Bom, Mathilde Fassel.
13 Eventuelt
a) Kirkefrokost og kirkekaffe
Der har været et stigende problemer med restopvask fra forskellige arrangementer
i kirken. Når man har indtaget kaffe og lignende, så skal al opvask tages, køkkenet
skal rengøres, og bordene, der har været brugt i krypten, skal gøre rent. Det er en
opsang til alle, der er aktive i kirken. Der skal lægges op til, at Menighedsrådet
laver kort, men fyndigt kommunikationsmateriale om oprydning.
b) Kirkefrokostholdene
Der er for få madhold i kirken, og der er behov for, at vi skaffer nye hold, som vil
lave mad. Der er enten behov for en håndfuld nye hold, vi kan skære ned på antallet
af gange med kirkefrokost, eller vi kan gå over til at bestille vores mad udefra.
Der skal tages en større debat af, hvordan kirkefrokoster skal prioriteres, for der er
stor støtte til menighedsfrokosten, og mange er taknemmelige for tilbuddet.
c) Den 18. august er der Copenhagen Pride, og der er en åben invitation til alle
dem, der vil bidrage til at fejre mangfoldigheden.
d) Der er en temagudstjeneste den 27. maj – det er vist Jens Kamp Hansen og
Michael Nielsen, der står for den.
e) Der mangler materiale fra Revelation Gospel Choir, og det påpeges, at det er
uheldigt, at koret ikke har leveret dette materiale og ønsker at høre, om de kan
opmuntres til at levere dette fremover – det er der bred enighed om.
f) Bemærk, at der er Kristi Himmelfarts-stævne den 10. maj med gudstjeneste og
sociale aktiviteter.

