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Motodistkirens

Årsrapport for Metodistkirkens Barne- og
Ungdomsforbund 2017

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 01.01.

—

31.12 2017

Leder: Stephanie Buadu, Trondheim.
Nestleder: Bjørn Martin Broback, Tromsø.
Styremedlem: Åse-Karen Mortensen, Trondheim.
Styremedlem: Magnus Holten Skånlund, Oslo
Styremedlem: Cathrine Johnsen, Oslo
Styremedlem: Kristin Odén Halvorsen, Oslo
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, Fjellhamar
Tilsynsprest: Ingull Grefslie, Mysen

Styrets arbeid
Landsstyret har i 2017 hatt 5 styremøter. Arbeidet har vært organisert i arbeidsutvalg og landsstyre.

Medlemmer og ledelse
Årstall

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Tellende
medlemmer
MBU
1431
1333
1384
1363
1206
1200
1108
1090

Medlemmer
totalt

.

f

2052

Menigheter med
reg. barne og
ungdomsarbeid
29

Aktive
grupper
speidere
22

Tellende
medlemmer
speidere
581

1995
1924
1949
1737
1701
1636
1581

31
30
30
28
22
26
28

21
21
21
17
17
16
18

617
557
517
510
471
505
514

Medlemstallene for 2017 var ikke klare på det tidspunktet årsrapporten måtte være ferdig. Dette
grunnet senere frist for innsendelse av medlemspapirer.

Virksomheten
Minior på sommerfesten
Kristin Tvedt og Irene Lohne Westad var leirsjefer og Hilde Marie øgreid Movafagh var med som
leirprest. Her underviste hun om blant annet tanker om rettferdighet, omsorg og det å ha Jesus som
venn. Det var 29 barn på miniorsamlingene. Åtte ledere hadde planlagt et program som inkluderte
skattejakt, film, disko, baking til misjonsmarkedet, andre kreative aktiviteter og såpeboblelek. Sang
og lek var som alltid en selvfølgelig del av miniorsamlingene, og i nye lokaler ble denne miniorleiren
en hyggelig opplevelse for deltakere og ledere.
iuniorleir på sommerfesten
Åse- Karen Mortensen var leirsjef og Ole Martin Andreassen var med som leirprest på juniorleiren.
Det var 27 deltakere og totalt 8 ledere. Dagene på leir var variert med mye program der i blant bli
kjent leker og forberedelser til misjonsmarked hvor de lagde engler og armbånd. Det var
også fotballturnering, fritid med bading og kveldssamling med sang og disko, morgensamling,
skattejakt der gruppene måtte tenke kreativt og logisk med fokus på samarbeid. Dette ble så
etterfulgt av misjonsmarked og fritid. På kvelden var det juniortalenter der alle juniorer gikk videre til
finale.
Tweensleir på sommerfesten
På Tweensleiren var Lisa Kristin Nielsen leirsjef og Per Bradley var leirprest sammen med 8 ledere og i
alt var 17 deltakere på leiren.
Det var variert og spennende innhold på leiren der de blant annet laget lykter av gjenbrukte
hermetikkbokser som de solgte på misjonsmarkedet. De hadde også rebusløp, filmkveld og var på
konsert. Og endelig vant Tweensgjengen fotbaliturnering.
Tenleir på sommerfesten
Magnu5 Løvland var leirsjef og med seg som leirprest hadde han Anne-Linda Bratsberg Thorsen.
På leiren var det i alt 45 deltakere med totalt 10 ledere. Til årets leir hadde noen av lederne laget
leirsang, den ble fort populær og vart fremført av tenleiren på et av familiemøtene. Dagene bestod
av familiemøte sammen med resten av sommerfesten på morgenen før de hadde ulike aktiviteter på
dagene. De hadde samtalegrupper, badet, hadde capture the flag, var med på fotbaliturnering, bidro
på misjonsmarked og hadde nattmanøver. På kveldene hadde de egne møte med tale, lovsang og
bønnevandring.
Konfi rmantleir
Årets konfirmantleir ble arrangert på Solåsen leirsted med Svein Tore Sinnes som leirsjef og Per
Bradley som leirprest som gjorde en glimrende jobb med undervisningen og bibeltimene. Med seg på
laget hadde de seksten ledere og hjelpeledere og det var i alt 55 kontirmanter på leiren. I tillegg til
mye 5pennende undervisning var leirdagene fylt med ulike aktiviteter hvor noen spilte fotball, noen
spilte amerikansk fotball, noen brant bål og grillet marshmallows mens andre lekte og spilte. En fin
leir på alle måter.
Nyttårsleiren i Hemsedal 2017/2018
Også i år var deltakerne med lederteam i Hemsedal og feiret det nye året sammen med kjekke
ungdommer fra hele Norge. I alt var de 48 deltakere. Leirsjef var Bjørn Martin Broback, mens
leirprest var Ola Westad.

For de 5kiglade var det en selvfølge å dra i skibakken mens for resten så var det mange gøy
uteaktiviteter med blant annet stivheks og rødt lys. Uteaktivitetene ble avsluttet med bålpanne og
griHing av marsmallows. Selvfølgelig stod også Hemsedal Games på programmet med en liten vn som
innebar teambuilding, det er alltid en suksess. Leiren ble veldig bra og vi håper mange tar turen i
2018 også.
Timoteusku rset.
Det har ikke vært kurs i 2017 da vi ikke hadde MBU-prest eller noen til å ta det akkurat på det
tidspunktet. Men det jobbes med å få Timoteus på plass så snart det lar seg gjøre. Målet er å få det
til igjen i løpet av 2018.

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
15 deltakere
Ikke
Timoteuskurs
15 deltakere

2013
2014
2015

2016

2017

8 deltakere
(2014-2015)
19 deltakere
(høst) (20152016)
19 deltakere
(Våren)
Ikke
Timoteuskurs

Miniorleir Juniorleir
40 barn

33 barn

40 barn
45 barn
40 barn

37 barn

15 barn

37 barn

17 barn

35 barn

30 barn

27 barn

30 barn

29 barn

27 barn

Tweensleir

Tenleir
58
deltakere

21
deltakere
18
deltakere
15
deltakere
16
deltakere

46
deltakere
45
deltakere
50
deltakere

23
deltakere
17
deltakere

35
deltakere
45
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

55 deltakere

48 deltakere

Speiderkorpset
Hovedfokus for korpsstyrets arbeid i 2017 har vært gjennomføring av diverse treff i regi av korpset.
Styret harjobbet med å videreføre arbeidet fra 2016 i tråd med ønskene som ble kommunisert på
korpsting.
Noe av det som er blitt gjennomført:
Februar: Rovertur— Roverutvalget i samarbeid med Vegard Gulli og korpstyret arrangerte vintertur
til Noreqell 10-12 februar. Turen bød på ski bortover og nedover, en frisk overnatting og samlet 8
rovere.
Mai: Leder- og pefftreff— Korpsstyret arrangerte i samarbeid med peffutvalget felles leder- og
pefftreff på Nordtangen leirsted 12-14 mai. Treffet samlet 21 ledere og 30 peffer. Peffene lærte bI. a.
om primitiv kanokonstruksjon og -mat samt praktisk konflikthåndtering. Lederne fikk også prøve seg
på avansert primitiv mat og hadde kurs om ADHD.
Juli: Korpssamling Nord 2017— Korpsstyret arrangerte et treff for alle gruppene i korpset i samarbeid
med Kjølberg MS på landsleiren i sommer. Treffet hadde enkel servering, en uformell ramme og godt

oppmøte.
September: Leder- og peffireff— Peffutvalget, Fredrikstad MS og Kjølberg speidergruppe inviterte til
felles leder- og pefftreff på Oksnøen leirsted helgen 2-4 september. Peffene ble innkvartert i en 5stjernes gapahuk og på programmet stod blant annet kanopadling, rapperliering og
bruskasseklatring. Lederne fikk prøve seg på seiling med og uten vind og utvekslet erfaringer og
ideer. På kvelden var alle samlet til et legendarisk leirbål. Treffet samlet 38 peffer inkludert utvalget
og 21 ledere.
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 pà 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
Furope and Eurasia Central Conference
Northern Methodist Youth Council (NEECCVC)
European Methodist Youth Council (EMYC)
Frikirkelig Barne og Ungdomsunion (FBU)
School of Congregational Development
planleggingsgruppen

Stephanie Buadu
Magnus Holten Skånlund
Kristin Tvedt

Metodistkirken Nasjonalt Arbeid (MNA)

Stephanie Buadu
Christel Otterlei Bjerkeseth
Ingull Crefslie informerte om dette og det vil
komme en invitasjon I forbindelse med at det
planlegges å ha noe i 2019. MBU tas kontkat med I
den forbindelse
Kristin Odén Halvorsen

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@3metodistkirken.no.Nett: mbu.no eller mbunorge.no som begge leder
til metodistkirkenno/mbu. På sosiale medier som bruker emneknagg: #MBUnorge

Ansatte
MBU-prest
Frøydis Grinna var frem til august 2017 ansatt i 50%. I MBU har hun bl.a. vært aktiv i arbeidet med
Timoteus frem til 2016, vært prest på speiderleir og konfirmantleir, og har vært en god ressurs i M BU
sitt arbeid med barn og unge.

Fra februar 2016 var hun sekretær for European Methodist Youth and Children (EMVC), og selv om
dette vervet ikke er direkte knyttet til hennes engasjement om MBU-prest, ga det MBU en enda
sterkere link inn mot Metodistkirkens arbeid i Europa.
Vi er veldig beæret og takknemlige for å ha hatt Frøydis med oss alle disse årene, den jobben hun har
gjort er uvurderlig. Tusen takk for det gode, betydningsfulle arbeidet du har lagt inn i MBU,
Frøydis. Vi ønsker deg alt det beste på veien videre!

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 lokallag, 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 2017 viser et lite under5kudd på 2833 kroner. Vi er fornøyd med at regnskapet er
tilnærmet i balanse da vi har hatt mange bra arrangementer dette året blant annet to
ledertreriingshelger ved siden av de faste leirene. Vi jobber stadig méd å se hvordan økonomien kan
bli bedre og erveldig takknemlig for at Betanien Oslo og Hovedstyret er med og støtter oss
økonomisk med konfirmantleir og nyttårsleir.
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Avslutning
Enda et år er omme og ingenting er mer stas enn å være engasjert i de unge i menighetene
våre, den viktigste målgruppen vi har.
Gjennom stort engasjement i gruppene og lokallagene får vi sammen muligheten til å drive
denne flotte organisasjonen. Og med dette ønsker vi å takke alle dere som er med på å
gjøre dette mulig fra dag til dag!
Med vennlig hilsen Landsstyret i Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund.
Stephanie Buadu
Bjørn Martin Broback
Åse- Karen Mortensen
Frank Botnevik
Kristin Tvedt
Kristin Odén Halvorsen
Magnus Holten Skånlund
Cathrine iohnsen
Christel Otterlei Bjerkeseth

