Årsrapport 2020, Metodistkirkens barne- og
ungdomsforbund.

Nyttårsleir 2019/2020
MBU sparket i gang 2020 på den sedvanlige måten; med Nyttårsleir! Omgitt av
frisk luft og snøkledde bakker i Hemsedal ønsket 30 av våre fineste
ungdommer, samt ti ledere det nye året velkommen. Årsskiftets leirsjef var
Magnus Skånlund, og Knut Refsdal var leirprest. Lite visste vi på dette
tidspunktet at nyttårsleiren var den eneste leiren vi kom til å ha i 2020.

Landsmøte og korpsting
MBUs landsmøte og MS-speiderenes Korpsting arrangeres hvert annet år, og
forsøkes legges til samme område/by så vi kan ha noe felles og noe hver for
oss. I 2020 var vi invitert til å ha Landsmøte og Korpsting i Horten, noe vi
gledet oss veldig til. Heller ikke dette ble slik vi hadde tenkt oss. Vi måtte
innse at landsmøtet og korpstinget denne gangen måtte arrangeres digitalt.
MBUs landsmøte ble gjennomført 28.03.2020, Korpstinget 18.04.2020. Begge
deler på digital plattform. Vi er takknemlige for å ha kunne gjennomført, men
savnet det sosiale møtepunktet. Særlig trist var det at vi ikke fikk gitt
avtroppende styre en skikkelig avskjed, og kanskje særlig å få takket av
Stephanie Buadu som dyktig MBU-leder de siste tre periodene, og Vegard
Gulli som dyktig korpsleder siste periode.

Nytt styre:
Under landsmøtet ble det valgt nytt MBU-styre. Valgt styre er:
Leder: Lisa Kristin Hanielsen
Økonomiansvarlig: Åse Karen Mortensen
Styremedlemmer: Kristin Tvedt, Tor Harald Aandstad Olsen, Ingrid Hjerpseth,
Magnus Skånlund og Marte Kristiansen.
Varaer: Herman Bråthen, Ninni Bonden Nysveen, Marthe Katrine Larsen og
Silje Halvorsen.

Representasjon i andre styrer/sammenhenger:
MNA: Silje Marie Halvorsen
Metodistkirkens Misjonsselskap: Åse Karen Mortensen
NECCYC og EMYC: Stephanie Buadu (ingen aktivitet i 2020)

Ungdomsdelegater, Metodistkirkens Årskonferanse: Elise Skreosen,
Helene Lystrup,
Bjørn Martin Broback, Logan Csrs, og Trygve Sivertsen

MBU-konsulent
Første halvår av 2020 delte Christel Otterlei Bjerkeseth og Lisa Kristin
Hanielsen stillingen som MBU-konsulent, men da sommeren kom skulle de
begge over i nye utfordringer. Lykken ble dermed stor da vi etter en utlysningsog intervjurunde kunne avsløre at vi hadde funnet en flott ny konsulent: Ellen
Irene Klepaker. Ellen Irene er ansatt i en 70% stilling, som hun kombinerer
med en stilling i metodistkirken i Larvik. Hun har blant annet erfaring fra
folkehøyskole, salg og er svært sportsinteressert.

Statistikk
2017

2018

2019

2020

Medlemmer
totalt

1565

1271

1116

925

Tellende
medlemmer
(inkludert
speider)

1094

975

835

674

Tellende
medlemmer
speider

483

492

435

380

Menigheter med
registrert barneog
ungdomsarbeid

24

24

22

20

Antall lokallag
(inkl speider)

52

53

47

38

Antall
speidergrupper

17

14

13

13

Deltagere leir

221

176

181

Ikke relevant

Dessverre er medlemsstatistikken til MBU nedslående lesning. Tallene på
medlemmer i lokallag synker. Det gjør også deltagere på leir, selv om dette
kanskje ikke har vært like markant. MBU ser viktigheten av å arbeide tett med
andre instanser i kirken for å gi et godt og helhetlig tilbud til barn og unge.
Viktigheten av å styrke relasjonene til de lokale menighetene er også svært
viktig, og vil være et fokus i tiden som kommer.

Økonomi
MBU får sine midler primært fra to steder: offentlige tilskudd, og frivillige gaver.
De offentlige tilskuddene regnes ut fra medlemstall, og prognosen på MBUs
økonomiske situasjon preges av medlemstallene. Det sagt, har det vært lite å
bruke penger på i 2020, så økonomien i dette året har vært sterk – selv om det
ikke egentlig er en glede.
Vi er spent på hvordan året 2020 vil påvirke økonomisk situasjon videre.
Korona har ført til at det har vært lite eller ingen aktivitet i mange av
lokallagene, og dette vil naturlig også medføre færre medlemskontingenter –
dermed færre tellende medlemmer – og lavere grunnlag for støtte. Dette
gjelder nok flere barne- og ungdomsorganisasjoner enn oss, og det vil derfor
bli spennende hvordan dette vil slå ut på økonomi og tildelinger.

Med vennlig hilsen landsstyret i Metodistkirkens Barne- og
Ungdomsforbund.

