Protokoll fra forhandlingene, fredag 22/6
Fredag var avsatt til «Framtidsdagen», etter vedtak i Årskonferansen 2017.
Stephanie Buadu koordinerte sesjonen, mens Fritjof Clausen foreleste over
temaet «Barn og unge» og gav gruppene spørsmål til samtale.
Til alle gruppesamtalene ble linken metodistkirken.no/ak2018 brukt for å
innhente kommentarer fra hver enkelt.
Gruppeoppgave 1:
Definer intensjonene
- Hva ønsker vi å oppnå?
- Hva drømmer vi om?
- Hva ber vi om?
Gruppeoppgave 2:
- Undersøk hvilke «sannheter» som finnes i gruppen om kirkens og
menighetenes arbeid med barn og unge – og om våre «rammer»
- Hvilke av disse sannhetene vil vi beholde, hvilke er egentlig ugyldige og
unyttige?
- Hvilke nye sannheter ønsker vi å etablere?
Gruppeoppgave 3:
A. Velg en/flere tilstand(er)
- Finn 3 lav-ressurs-tiltak – gjør det alene eller sammen med noen?
B. Velg en/flere tilstand(er)
- Finn 3 høy-ressurs-tiltak – og hvem kan vi gjøre det sammen med?
Det arbeidet gruppene har gjort blir samlet i et lite inspirasjonshefte som blir
sendt til alle menighetene.

Sak 15 GENERALKONFERANSEN
A way foreward. Det ble informert om kommisjonens arbeid.
Tre modeller ble presentert, med biskopens vurdering av mulige
konsekvenser.
Etter presentasjonen la biskopen fram tre oppfordringer fra biskopsrådet
til alle menigheter og metodister:
 Oppfordring til å ta en pause til bønn for kirken og for årskonferansen
hver dag mellom kl. 14.23 og 14.26
 Følge Wesley’s fastemønster – dvs. faste fra torsdag solnedgang til
fredag kl. 15.00 – i det omfang det er mulig
 Forbønn for kirken og for årskonferansen ved menighetens
gudstjenester

Det ble så samtalt ved bordene rundt:
1. Hva er vår største uro/usikkerhet i forhold til situasjonen?
2. Hvilke muligheter ser vi?
3. Hvilken sikkerhet har prester og menigheter behov for i en forandret
framtid?
4. Hva er grensene for fellesskap med andre årskonferanser – hva er vi
villige til å akseptere?
5. Hva vil konsekvensene bli, hvis vi ikke er istand til å forbli sammen i
årskonferansen, i biskopsområdet, i centralkonferansen?
6. Hvilken framtid ser vi for vår egen årskonferanse i lyset av den aktuelle
situasjon?
Hver av de tretten gruppene fikk komme med et kort innspill i plenum.

Sak 31 Andre bemerkninger
Det ble informert om STEG-konferansen 21.-23.september i Centralkirken i
Oslo.
Det ble informert om Sommerfesten, ut fra dagens lave påmelding sett i
forhold til fjoråret.

