Årsrapport 2005
Fra Metodisme-Historisk Selskap
Metodisme-Historisk Selskap har i året 2005 hatt 1 styremøte. Vi måtte i slutten av 2004
pakke ned alle våre saker. Det bygget vi holdt til i skulle renoveres, og vi måtte flytte for et år.
Det ble således ingen aktivitet før i slutten av året 2005. Da kunne vi igjen begynne å pakke ut
våre saker, men ingen ting kom på plass før årsskiftet. De hyllene vi hadde kjøpt i 2004
begynte man å montere helt på slutten av året.
Det har kommet inne flere saker fra avdøde prester. Det kan være boksamlinger, prekentekster
og personlige arbeider. Slike ting blir registrert etter hvert og bøker med metodistlitteratur blir
tatt vare på. Vi har satt en grense på tre av hver bok i vårt bibliotek. Det vi ikke trenger av
bøker blir plassert i en hylle slik at interesserte, menigheter, seminaret eller prester kan få
nytte av det.
Vi hadde håpet at frimerketjenesten ville utgi frimerker til metodistenes 150 års jubileum. Vi
skrev brev dit i 2004, men fikk dessverre et negativt svar 2005. De fant ikke plass til det i
frimerkeprogrammet. Hvorfor vet jeg ikke, for det er flere ganger utgitt frimerker når kristne
organisasjoner har feiret jubileer.
På slutten av året gjorde vi et nytt fremstøt for å få solgt flere av Dagfinn Bratlands bok
”Historien om metodismen i Odal, Kongsvinger og Solør.” Det ble skrevet brev til Hedemark
fylkesbibliotek og 8 stedlige bibliotek i området samt til to museer. Det ble solgt kun en bok.
Når vi trykket boken, så ble det ikke laget flere en vi håpet å få solgt. Det har dessverre gått
litt tregere enn vi hadde regnet med. Alle prester som har betjent menighetene der er nevnt, så
de eller deres familier burde jo være interessert.
Det kommer av og til spørsmål fra organisasjoner og privatpersoner om hjelp til å finne
historiske opplysninger. Disse prøver vi å svare på så godt vi kan. Siden alle våre arkivsaker
har vært pakket ned har vi måttet utsett noen av disse svarene til 2006.
Vi fortsetter vårt arbeid for å holde metodisthistorien levende. Har dere ting dere mener bør få
plass hos oss, eller har spørsmål til oss – ta kontakt. Vi har nå fått bra med hylleplass, så vi
kan ta imot nytt materiale.
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