Årsmelding Metodistkirkens Kvinner 2020
Styrets sammensetning 1. 1. – 31. 7. 2020:
Leder: Helene Benedikte Granum – Aanestad, Arendal
Nestleder: Camilla Gaarn Røed, Arendal
Styremedlem: Reidun Larsen, Oslo Central
Styremedlem: Alida Markaskard, Horten
Styremedlem. Jorun Thurman, Kongsberg/ Drammen
Styremedlem/ kasserer: Lisa Kristin Hanielsen, Hønefoss
Ex. Officio General Commission on the Status and Role of Women: Berit Westad,
Kongsberg/ Drammen.

Styrets sammensetning 1. 8. – 31. 12:
Leder: Camilla Gaarn Røed, Arendal
Fungerende nestleder (12. 10 – 31. 12.): Reidun Larsen, Oslo Central
Nestleder i permisjon (12.10 – 31. 12.): Helene Benedikte Granum – Aanestad,
Arendal
Styremedlem: Johanne Michaelsen, Bjølsen
Styremedlem/ kasserer: Hege Bergjord, Stavanger
Styremedlem: Lisa Kristin Hanielsen, Moss
Ex. Officio General Commission on the Status and Role of Women (GCSRW): Berit
Westad, Kongsberg/ Drammen.

Styremøter og representasjon
Styret har I løpet av 2020 hatt 6 styremøter. Styret hadde sitt første møte i februar
hos Berit Westad i Kongsberg. Kort tid etter dette kom Covid 19 for fullt, og styret har
vært nødt til å ha digitale styremøter. Dette har gjort at vi har kunnet hatt møtene
oftere og på ukedager. De har også vært av kortere varighet i antall timer.
Møteformen og det tekniske har fungert bra, men som alle andre, savner også vi i
styret og kunne møtes fysisk og være sammen igjen.
Helene og Camilla har også bidratt inn i planleggingsgruppen, sammen med de
svenske arrangørene av verdenskonferansen i Gøteborg, og i møter med
Metodistkirkens kvinners verdensforbund.
MK styret deltok på fremtidsdagen for styrer, råd og utvalg i Metodistkirken i Norge, i
februar 2020, og bidro til det videre arbeidet med Metodistkirken mot 2030.

MKs Landsmøte
MKs landsmøte skulle vært avholdt i Stavanger 17. – 19. april, men på grunn av
Covid19 ble møtet avlyst. Styret besluttet at landsmøtet ble avholdt 15. juni i digital
form. Dette ble gjort ved at sakspapirer ble sendt ut på e-post, som da igjen ble
besvart og respondert på av deltakerne.
Økonomi
Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kr. 6773.
I 2020 har det blitt brukt lite penger på grunn av Covid 19 og at vi ikke har hatt
mulighet til å samles.
Medlemstall
MKs medlemstall pr 2020 er 349 medlemmer. Det er en svak nedgang.
Aktiviteter
I utgangspunktet skulle vi ha hatt et seminar i kirken vår på Grünerløkka, men på
grunn av Covid 19, så vi oss nødt til å flytte det over på en digital plattform. Det ble et
flott seminar med et viktig og utfordrende innhold: «Etiske holdninger i vår bruk av
penger».
Seminaret var en del av Norges Kristne Råds, Global Uke, som arrangeres i
november hvert år. Tema for uken var moderne slaveri.
På seminaret bidro:
Elin Finnseth Sæverås, Global Info i Norges Kristne Råd
Hilde Marie Movafagh – rektor for Metodistkirkens teologiske seminar på MF
Carin Leffler- Fremtiden i våre hender.
Metodistkirken mot 2030
MK har tatt aktivt del i Metodistkirken mot 2030, og vi ønsker å være en videre del av
dette arbeidet. Vi deltok på fremtidsdagen i februar 2020, og var representert i
gruppen som utarbeidet en presentasjon av innspillene på årskonferansen i fjor. Vi
har saken oppe på styremøtene våre, og vi er på vei mot å meisle ut en strategi for
MKs videre arbeid.

Arendal 8.3. 2021
Camilla Gaarn Røed
Leder for Metodistkirkens Kvinner.

