Rapport Frøydis Grinna,
prest Metodistkirkens barne- og
ungdomsforbund (MBU), særlig utnevning.
Siden 1. august 2009 har jeg vært ansatt som MBUprest i 50% stilling.
MBU-prestens nærmeste overordnede er MBUs leder, og presten rapporterer til
MBU-styret. MBU-presten har møterett i MBUs og Speiderkorpsets styre (LS, KS).
I løpet av året 2011 har jeg vært med på og engasjert i følgende:
28. januar: KS/LS
4.-6.februar: Timoteus 10/11, helg 2. Valdres.
25.-27. februar: Menighetsbesøk, Finnsnes.
5. mars: Ungdomsgruppa, Halden.
1.-3. april: Korpsting. Larvik.
8.-10. april: Timoteus 10/11, helg 3. Sandefjord/Larvik.
16.-19. juni: Årskonferanse. Kjølberg.
28.-31. juli: Sommerfesten, Grimstad. Leirprest juniorleir.
31.aug-4. september: School of Congregational development, Göteborg. Seminar.
27.-30. oktober: Konfirmantleir. Sandefjord. Leirprest.
11.-13. november: Menighetsbesøk, Flekkefjord.
I tillegg sitter jeg med i kirkens trosopplæringsutvalg.
Jeg har også vært student ved MF, og hatt en måneds studiepermisjon (26.sept-23.
okt), for i løpet av 2012 å gjøre ferdig min masteravhandling.
Høsten 2011 fikk jeg invitasjon til forholdsvis mange MBU-dager, men pga
studiepermisjon og mangel på helger/MBU-søndager ble det ikke mulig å
imøtekomme alle ønskene. Jeg håper disse menighetene vil prøve igjen!
En oppramsing som dette sier svært lite om det konkrete arbeidet. I beste fall gir det
en liten pekepinn om de ulike områder man har vært engasjert.
I min tjeneste som prest har jeg i alle år løftet høyt verdien av å ”bare” være tilstede.
Denne tjenesten tror jeg er sentral for en prest, enten det gjelder foreninger,
aktiviteter eller annen virksomhet. Så også for MBU. Gjennom tilstedeværelse på
ulike arrangement (eks leir), menighetsbesøk (insiprasjonshelger og enkeltaktiviteter)
og mindre samlinger knyttes kontakter og relasjoner. Det er ikke alltid det viktigste er
å produsere noe, snarere hva møteplassene og arbeidet katalyserer i neste omgang.
Jeg håper at det blir enda flere muligheter til å komme rundt på menighetsbesøk, til
inspirasjon og oppmuntring, i tiden som kommer.
Jeg har to hovedmål i min tjeneste. At barn og unge skal føle seg sett, og at de skal
få høre om Jesus og få muligheten til å ta ham med i livet som Frelser og bestevenn.
Det er det største vi som kirke har å gi! Jeg håper jeg kan være med å inspirere til
det arbeidet. Både lokalt og nasjonalt.

Frøydis Grinna
Kjølberg, 15. mars 2012

