Årsrapport for Metodistkirkens Barne- og
Ungdomsforbund 2016

MBUs visjon:
Vi vil skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro.

MBUs motto:
«Med hodet i himmelen og beina på bakken»

Styrets sammensetning fra 1.1.

—

01.08. 2016

Leder: Audun Westad, Oslo.
Nestleder: Maia Blomhoff Holm, Oslo.
Styremedlem: Hege Bergjord, Stavanger.
Styremedlem: BjØrn Martin Broback, Rena.
Styremedlem: Jonas Buckholm Pettersen, Oslo.
Styremedlem: Magnus Løvland, Oslo
Styremedlem: Stephanie Buadu, Trondheim.
Styremedlem valgt av Metodistkirkens Speiderkorps: Frank Botnevik, Bergen
Varamedlem: Marie Eikemo Larsen, Sogndal
Varamedlem: Cathrine Johnsen, Oslo
Varamedlem: Magnus Holten Skånlund, Oslo
Tilsynsmann: Steinar Hjerpseth, Lillestrøm

Styrets sammensetning fra 01.08.

—

31.12. 2016

Leder: Stephanie Buadu, Trondheim.
Nestleder: BjØrn Martin Bro back, Setermoen
Styremedlem: Åse-Karen Mortensen, Trondheim.
Styremedlem: Magnus Holten Skånlund, Oslo
Styremedlem: Cathrine Johnsen, Oslo
Styremedlem: Kristin Odén Halvorsen
Styremedlem valgt av Metodistkirkens Speiderkorps: Frank Botnevik, Bergen
Styremedlem: Kristin Tvedt, Oslo
Varamedlem: Marie Eikemo Larsen, Sogndal

Varamedlem: Thor Erik Pedersen, Bardufoss
Varamedlem: Marte Kristiansen, Fredrikstad
Tilsynsmann: Steinar Hjerpseth, Lillestrøm

Styrets arbeid
Landsstyret har i 2016 hatt 5 styremøter. Arbeidet har vært organisert i arbeidsutvalg og landsstyre.

Medlemmer og ledelse
Årstall

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Tellende
medlemmer
MBU
1431
1333
1384
1363
1206
1200
1108
1090

Medlemmer
totalt
2052
1995
1924
1949
1737
1701
1636
1581

Menigheter med
reg. barne og
ungdomsarbeid
29
31
30
30
28
22
26
28

Aktive
grupper
speidere
22
21
21
21
17
17
16
18

Tellende
medlemmer
speidere
581
617
557
517
510
471
505
514

Virksomheten
MBUs landsmøte
MBU hadde landsmøte i Fredrikstad 15 17. april, parallelt med speiderkorpsets korpsting, med 23
delegater til stede, samt 19 observatører. Møtet var preget av god stemning og mye positivitet.
Daværende MBU leder Audun Westad åpnet Landsmøtet og ordstyrer Steinar Hjerpseth ledet oss fint
gjennom diskusjonene. Det var ikke de store sakene på agendaen dette landsmøtet. Sakene
omhandlet varighet på verv i landsstyret, lederløftet og stemmerett til styret samt noen
informasjonssaker. I tillegg var det noe utskifting i styret der blant annet Audun Westad og
daværende nestleder Mala Blomhoff Holm gikk av og Stephanie Buadu og Bjørn Martin Broback ble
valgt som ny leder og nestleder av MBU.
—

Vi brukte også noe tid gruppevis, utenfor forhandlingene, på å samtale rundt MBUs arbeid fremover
og hvilke visjoner og mål MBU og styret skal arbeide ut fra denne styringsperioden. Dette ble et
verdifullt verktøy der man sammen skaper MBU i de kommende årene.
Timoteuskurset

Timoteus, Metodistkirkens ledertreningsskole for ungdom, avsluttet våren 2016 sitt kurs nummer syv
med 19 deltagere. Deltagerne kom fra i alt elleve menigheter (Fredrikstad, Finnsnes, Horten,
Grünerløkka, IMCO, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Petrikirken, Lillestrøm, Oslo Central). Det er
flott å se at så mange ulike menigheter er representert, og ønsker å satse på sine unge ledere. Ledere
på det syvende Timoteus-kurset var Per Bradley, Svein Tore Sinnes, Inger og Harald Olsen og Frøydis
Grinna.

Kurshelgene ble holdt på Strand leirsted, Sandefjord og i Metodistkirken i Hvittingfoss. På
Hvittingfoss deltok Timoteus-deltagerne i gudstjenesten med ulike oppgaver, og i forbindelse med
siste kurshelg hadde Timoteus-deltagerne ansvaret for planlegging og gjennomføring av søndagens
gudstjeneste i Larvik metodistkirke.

Timoteus har på elleve år og syv kurs utdannet 117 nye ledere i MBU/Metodistkirken i Norge.

Minior på sommerfesten
Leirsjefer var Irene Lohne Westad og Maia Blomhoff Holm. De var 27 deltakere og 9 ledere. Hilde
Augensen var leirprest. Programmet besto av fem samlinger med aktiviteter som bli-kjent-leker,
håndarbeid til misjonsmarkedet, «17. mai-leker», skattejakt og diskotek. Alle samlingene startet med
sanger og andakt. En fin leir med flotte barn og ledere.
Juniorleir på sommerfesten
Kristin Odén Halvorsen var leirsjef og Ola Westad var leirprest. Det var 30 deltakere og 8 ledere som
var med på leiren. Det var gamle kjente som traff hverandre igjen og det var ny vennskap som ble
stiftet. Ola Westad fortalte spennende historier om Jesus, og lærte de litt om nattverd og bønn.
Sammen med resten av Sommerfesten var de med på familiesamlingen, hvor de også fikk vise seg litt
frem.
Tweensleir på sommerfesten
Helene B. Granum var leirsjef og Andreas Kjernald var Ieirprest. Det var 23 deltakere og 9 ledere
inkludert leirsjef og leirprest. Deltakerne var med på fotballturnering og misjonsmarked. De hadde
også en egen underholdningskveld i teltet samt filmkveld. De var med på sommerfestens
fellesaktiviteter men hadde også egne kveldsmøter, rebusløp og selvsagt fritid med bading og lek.
Ten leir på sommerfesten

Leirsjef på på Tenleiren Magnus Løvland, med seg hadde han Christina Thaarup som leirprest og ti
ledere inkludert Ruth og Emmanuel Waldron som lovsangsledere og Jørgen Misund på trommer.
Dagene bestod av familiemøte sammen med resten av sommerfesten på morgenen før de hadde
ulike aktiviteter på dagene. De badet, hadde mesternes mester, spilte golf, var med på
fotballturnering og bidro på misjonsmarkedet. På kveldene hadde de eget møte med tale, lovsang og
bønnevandring.
Konfirmantleir
Årets konfirmantleir ble arrangert på Solåsen leirsted med leirsjef Magnus Løvland i spissen, tjue
ledere og selvfølgelig vår egen MBU-prest Frøydis Grinna. Det var i alt 93 konfirmanter, en del flere
enn det har vært tidligere, og det ble en opplevelsesrik og fin leir med fornøyde deltakere og ledere.
En god blanding av mye fart og moro og spennende undervisning fra Bibelen ved leirpresten.

Nyttårsleiren i Hemsedal 2016/17
For tredje året på rad er det blitt arrangert nyttårsleir i Hemsedal, og det var nok en vellykket leir
med 63 deltakere. Leirsjef var Bjørn Martin Broback, mens leirprest var Ole Martin Andreassen.
Her var det mye variert program med alt fra musikalske innslag innendørs til friluftsaktiviteter i
skibakken og Hemsedal games. Den åndelige biten fikk også sin plass med god undervisning fra
leirpresten.

Oversikt over antall deltakere på MBUs nyttårsleir, konfirmantleir, sommerleir og Timoteuskurs fra
2009. (Der det står åpnet, manglet informasjon om antallet i tidligere årsmeldinger. I 2012 var det
ikke Timoteuskurs).

Leir
2009

Timoteuskurset
16 deltakere

2010
2011
2012

14 deltakere

2013
2014
2015

Miniorleir

Juniorleir
40 barn

Ikke
Timoteuskurs
15 deltakere

33 barn

40 barn
45 barn
40 barn

37 barn

15 barn

8 deltakere
(2014-2015)
19 deltakere
(høst) (20152016)

37 barn

17 barn

35 barn

30 barn

27 barn

30 barn

2016

Tweensleir

Tenleir
58
deltakere

21
deltakere
18
deltakere
15
deltakere
16
deltakere

46
deltakere
45
deltakere
50
deltakere

23
deltakere

35
deltakere

Konfirmantleir
61 deltakere

Nyttårsleir
47 deltakere

73 deltakere
62 deltakere
55 deltakere

65 deltakere
61 deltakere

66 deltakere

53 deltakere

73 deltakere

69 deltakere

50 deltakere

51 deltakere

93 deltakere

63 deltakere

Speiderkorpset
Hovedfokus for korpsstyrets arbeid i 2016 har vært gjennomføring av korpsting i april samt
oppfølging av peff- og roverarbeid og utarbeiding av ny hjemmeside for korpset.
I 2015 ble 2 grupper nedlagt og ingen nye opprettet. Medlemstallet for betalende medlemmer i
korpset sank med 5 (-0,7%) i 2016 mens antall betalende medlemmer u 26 økte med 9 (1,8%). Det
har med andre ord vært liten bevegelse i netto medlemsmasse i 2016.
Korpsstyret arrangerte i samarbeid med teknisk arrangør, Fredrikstad MS, koprsting på Solbukta
utenfor Fredrikstad i april.
Korpset arrangerte felles korpsleir sammen med de andre korpsene i 2016. Korpstinget ble for første
gang arrangert parallelt med MBU5 landsmøte og det var lagt opp til felles måltider og enkelte felles
programelementer. På korpstinget var det eget opplegg for speidere og rovere herunder avslutning
av korpsbannerkonkurransen. Denne ble for øvrig vunnet av Drammen MS.
Korpstinget hadde ca 75 deltakere, herunder 58 stemmeberettigede delegater.
Under felles korpsleir i juli, arrangerte korpsstyret grillmiddag for lederne i de deltakende MS
gruppene. Samlingen hadde ca 30 deltakere.
For øvrig henvises det til korpsets egen årsmelding.
Internasjonalt engasjement
MBU og Metodistkirkens Misjonsselskap har et nært og godt samarbeid, noe som gjenspeiles i
innsamling av penger på leirer, misjonsmarked på sommerfesten og samarbeid i forbindelse med leir
i utlandet. Markedet på sommerfesten er meget populært og har god oppslutning av barn og unge.

Stephanie Buadu har vært aktiv i det nordiske og baltiske ungdomsrådet i Metodistkirken (NEECCYC)
samt ungdomsrådet for europeisk metodistungdom (EMYC).

Representasjon
MBU har vært representert i følgende styrer og råd:
Metodistkirkens Hovedstyre
Metodistkirkens Misjonsråd
Europe and Eurasia Central Conference
Northern Methodist Youth Council (NEECCYC)
European Methodist Youth Council (EMYC)
Frikirkelig Barne og Ungdomsunion (FBU)
School ofCongregational Development—
planleggingsgruppen
—

Metodistkirken Nasjonalt Arbeid (MNA)

Audun Westad. Fra august: Stephanie Buadu
Hege Bergjord. Fra august: Magnus Holten
Skånlund
Stephanie Buadu. Fra august: Kristin Tvedt
Stephanie Buadu
Christel Otterlei Bjerkeseth
Camilla Gaarn Røed

Styringsgruppa for Unges Kristne Råd

Marie Eikemo Larsen. Fra august: Kristin Odén
Halvorsen
Camilla Gaarn Røed

Division Ministry for Young People

Ingen fra Norge denne fireårsperioden

Sosiale medier
Du kan komme i kontakt eller følge med på MBU påfølgende måter på nett:
Facebook: www.facebook.com/mbunorge,Twitter: @MBUnorge, Snapchat: MBUnorge
E-post:mbu@metodistkirken.no.Nett: mbu.no eller mbunorge.no som begge leder
til metodistkirken.no/mbu. På sosiale medier som bruker emneknagg: #MBUnorge

Ansatte
M BU-prest
Frøydis Grinna er ansatt i 50%, og har bl.a. vært aktiv i arbeidet med Timoteus, vært prest på
speiderleir og konfirmantleir, og er en viktig brikke i MBU sitt arbeid med barn og unge.
Fra februar 2016 er Frøydis Grinna også sekretær for European Methodist Youth and Children
(EMYC), og selv om dette vervet ikke er direkte knyttet til hennes engasjement som MBU-prest, gir
det MBU en enda sterkere link inn mot Metodistkirkens arbeid i Europa.
For øvrig henvises det til MBU-prestens egen rapport.

MBU-konsulent

MBU-konsulent er Christel Otterlei Bjerkeseth og konsulentens oppgaver er administrasjon knyttet til
driften av MBU-kontoret. Stillingen innebærer også å støtte og hjelpe MBUs Iokallag, være aktiv på
sosiale medier og knytte kontakter og nettverk med barne- og ungdomsorganisasjoner i andre

kirkesamfunn. MBU-konsulent er også kontaktperson inn mot myndigheter og Landsrådet for Norges
Barne-og Ungdomsorgnisasjoner (LNU).

Økonomi
Regnskapet for 2016 viser et underskudd på 103 285,55 kr. Dette skyldes et stort underskudd for
leirene arrangert av MBU, men det er også gode nyheter i dette da det var betydelig flere deltakere
på både konfirmantleir og nyttårsleir enn foregående år. Det er også verdt å merke seg at noe av
underskuddet skyldes periodefeil i bidrag til speiderkorpset. Kostnadsført beløp i 2016 inkluderer
både 2016 og etterberegning for 2015, dermed ser også underskuddet veldig høyt ut pr. 2016, men
dette er altså en budsjettert utgift og noe av denne summen tilhører da året 2015
Det er likevel gledelig å se at inntektene for MBU-banken har økt ytterligere til 105 125 kr. Vi jobber
videre med å se hvordan økonomien kan bli bedre og er takknemlig for at hovedstyret og Betanien
Oslo er med å støtte oss økonomisk med tilskudd til konfirmantleir og nyttårsleir.

Avslutning
Vi vil takke så mye til alle de flinke lederne våre som bidrar til at MBU kan
være det det er Dere gjør en strålende jobb.
Hilsen Landsstyret I Metodlstkirkens Bame* og Ungdomslorbund
Stephanle Buadu
ajØrn Martin Broback
Frank Botnevik
Åse-Karen Mortensen
Magnus Holten Skånlund
Kristin Odén Halvorsen
Kristin Tvedt
Cathrine Johnsen
Christel Otterlei Bjerkeseth
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