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Studieåret 2020-21
Året 2020
Året 2020 har vært spesielt for oss alle. Det har vært høyst merkbart for seminarets virksomhet
også. Siden 12. mars har all undervisning vært digital. Dette er krevende for både studenter og
lærere, særlig har det vært krevende for praktikumsfagene. Likevel, flere av våre studenter er
fjernstudenter og digitale løsninger har derfor vært kjærkomment for dem. På den positive siden har
vi lært mye om gjennomføring av digital undervisning, og i framtiden vil vi nok ta i bruk hybride og
digitale løsninger langt mer enn tidligere, selv om vi gleder oss til fysisk klasseromsundervisning og
ser at utbyttet av kurs hvor lærere og deltakere er i samme rom er av uvurderlig betydning. En av
våre retreater måtte avlyses i 2020, de andre gikk som planlagt, høstretreaten med gode
smittevernrestriksjoner. En, muligens to, retreater vil avlyses i 2021. Det har vært mindre
reisevirksomhet, konferanser, rekrutteringstiltak osv enn planlagt. Økonomisk har året likevel gått
bra, fordi tap i inntekt og utgifter balanserer.
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Innledende bemerkninger
Metodistkirken i Norge – Det teologiske seminaret (Mts) utdanner diakoner og prester til
Metodistkirken i Norge og lokalpredikanter til menighetene. Den akademiske delen inkludert de
praktiske fagene gjøres i tett samarbeid med MF Vitenskapelig høyskole, mens fromhetsliv og deler
av den praktiske opplæringen er knyttet til egen virksomhet. Mts er dermed også ansvarlig for
kontakt med andre teologiske utdanningsinstitusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Mts har
dessuten ansvaret for liturgiarbeidet i kirken, og har ansvaret for Metodistkirkens bibliotek sammen
med lederen for Metodisme-Historisk Selskap.
Metodistkirkens teologiske seminar er registrert som egen forening i Brønnøysundregisteret under
navnet Metodistkirken i Norge – Det teologiske seminaret.
Studietilbud
Mts tilbyr alene eller sammen med andre følgende studier:
- Bachelor og mastergrad i teologi ved MF Vitenskapelig høyskole
- Bachelor og mastergrad i kristendomskunnskap ved MF Vitenskapelig høyskole
- Mastergrad i diakoni ved MF/VID
- Faget «Verdibevisst ledelse» ved MF for ansatte og frivillige i Metodistkirken
- Church, Mission and Media studium ved MF Vitenskapelig høyskole
- Lokalpredikantstudier som består av 3 fag ved MF med til sammen 30 studiepoeng
- Profesjonsstudieuke for prøvemedlemmer, lokalpastorer og menighetsledere
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- Retreat for kandidater, profesjonsstudenter, for kirkelig ansatte og legfolk
- Doctor of Ministry studier i samarbeid med Wesley Theological Seminary, Washington DC
Studenter
Antall studenter knyttet opp mot Mts:
Fullført studier, men ikke ordinert
3
Menighetsfakultetet - mastergrad i metodistisk teologi
6
Menighetsfakultetet – bachelorgrad i metodistisk teologi 1
Annet studiested – mastergrad i teologi
1
MF/VID - master i diakoni
1
Videreutdannelse master i metodistisk teologi
2
E-academy for europeiske studenter
0
Deltatt på lokalpredikantkurs i 2019-2020
0
Verdibasert ledelse
17
Retreat og spiritualitet
Et viktig element ved Mts virksomhet er retreatarbeid og åndelig veiledning av studenter og
kandidater. Hilde Sanden-Bjønness er ansvarlig for denne delen av vårt arbeid. Retreatarbeidet er i
samarbeid med Ola Westad og foregår på Lia Gård. For å bli ordinert må en ha deltatt på to retreater
i løpet av perioden som kandidat og prøvemedlem. Våre retreater er et populært tilbud, og vi har
alltid venteliste for å være med. Mange kommer tilbake flere ganger. Våre retreater tilbys i tre
nivåer. I tillegg har vi et kurs for nye retreatledere og åndelige veiledere.
Når denne formen for spiritualitet vektlegges så grundig for våre kandidater understreker det at en
prest eller diakon er en åndelig veileder. De skal istandsettes til å kunne hjelpe mennesker når troen
stagnerer eller butter, og ikke minst hjelpe dem til åndelig modning. For å kunne være veileder for
andre er det avgjørende at man selv har blitt kjent med sitt eget indre, og ha gått i åndelig veiledning
selv. For mange blir dette en form for spiritualitet de stadig vender tilbake til, andre kan ha andre
preferanser når det gjelder egen form for spiritualitet, men setter likevel pris på å ha blitt gjort kjent
med retreatformen. Dette fokuset på spiritualitet er en viktig del av å utruste kandidater til tjeneste.
Lokalpredikantstudiet
Lokalpredikantstudiet består av tre kurs, hver på ti studiepoeng – metodismens teologi og historie,
bibelkunnskap og praktisk teologi. Mts tilbyr fortløpende kurs i disse fagene.
Lokalpredikanteksamen består av to deler: en faglig/teoretisk del og en menighetsbasert del. Når
begge disse delene er gjennomført og bestått kan kandidaten godkjennes som lokalpredikant i
menighetskonferansen.
Det vil bli startet ny runde med kurs i Oslo høsten 2021 hvor en del av undervisningen vil være
digital.
Lærere
Hilde Marie Øgreid Movafagh er ansatt som rektor i 50% stiling. Hun har sitt faste arbeidssted på MF
Vitenskapelig høyskole på Majorstuen i Oslo.
Hilde Sanden-Bjønness er ansatt som lektor i 20 % med ansvar for retreatarbeid og åndelig
veiledning av studentene.
Førsteamanuensis Roar G. Fotland er ansatt på MF, men utnevnt til Mts som lærer.
I tillegg har vi i år hatt følgende timelærere: Øyvind Helliesen (kirkeordning), Knut-Willy Sæther
(spiritualitet), Helen Byholt Lovelace (tøff diakoni).
Våre lærere er for øvrig blant annet engasjert i følgende arbeid utover undervisning og
administrasjon:
Hilde Marie Øgreid Movafagh: - Central Conference Council
- Leder av CCC´s Subcommittee on Continuing Education for Pastors og redaktør for serien
Nordic Perspectives on Methodism
- Leder av Norsk Teologisk Samtaleforum
- Metodistisk observatør i Teologisk nemnd i Mellomkirkelig råd i Den norske kirke
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- Styremedlem i e-academy
- Medlem av board of directors i IAMSCU (International Association of Methodist-related
Schools, Colleges and Universities)
- Medlem av New Room Books Editorial Board i regi av GBHEM (General Board of Higher Education and Ministries)
- Styremedlem i Norsk Kvinnelig Teologforening
Roar G Fotland: - Akademisk koordinator for samarbeide mellom Metodistkirkens Misjonsselskap og
universitetene i Liberia og Sierra Leone
Hilde Sanden-Bjønness: - Menighetsprest i Horten i 100 % stilling
CCTEF-midler – prosjekt ny lærebok
Prosjekt lærebok er godt i gang, og skal resultere i en ny lærebok i metodistisk teologi og diakoni.
Det er Kari Hay og Hilde Marie Movafagh som skriver boka med de øvrige lærere ved Mts som jevnlig høringsinstans. En større høring vil bli gjennomført mot slutten av prosjektet i tillegg til fagfellevurdering. Prosjektet er støttet av Central Conference Theological Education Fund fra General Board
of Higher Education and Ministries, Teologisk fond i Sentralkonferansen samt egne midler.
Studentmiljø
Det er lagt vekt på at rektor skal være lett tilgjengelig for studentene. Det er årlige samtaler med
hver student, i tillegg til samtaler og annen oppfølging ved behov.
I året som har gått har det ikke latt seg gjøre å få til sosiale samlinger for studentene.
Rekruttering
Rekruttering av prester og diakoner og dyktiggjøring av vårt legfolk har høy prioritet i Mts arbeid. Vi
samarbeider tett med Kabinettet, Tjenesterådet og Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund om
dette. Vi initierer en samtale om rekruttering på årskonferansen 2021. Samlinger som har
rekruttering som del av målsettingen har ikke latt seg gjennomføre i 2020.
MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn
MF er vår hovedsamarbeidspartner når det gjelder utdanning av prester og diakoner. Avtalen vi har
med MF er løpende og behøver ikke fornyes dersom ikke en av partene krever det.
Samarbeidet fungerer svært godt. På den ene siden har det tilført Metodistkirken betydelig teologisk
kompetanse gjennom utdanning av både prester, diakoner og lekfolk, på den andre siden er vi en
positiv økumenisk og frikirkelig tilstedeværelse ved MF. For studentene som er fulltidsstudenter ved
MF gir samarbeidet et stort, økumenisk nettverk. I tillegg bringer Mts med seg sitt internasjonale
kontaktnett. En konsekvens av dette er at engelskspråklige kurs gitt gjennom Methodist e-Academy
blir akkreditert gjennom MF.
I samarbeid med MF har vi ansvaret for fagene som tilhører våre studietilbud.
3 fag tilhørende lokalpredikantstudiet, hver på 10 studiepoeng.
4 fag tilhørende bachelorgradene i teologi på totalt 30 studiepoeng.
2 fag tilhørende mastergraden i teologi, hver på 10 studiepoeng. Disse er valgemner som også andre
studenter har tilgang til.
1 fag tilhørende diakonistudiet
Ledelsesfaget «verdibevisst ledelse» på 10 studiepoeng
Studenter som velger å studere teologi andre steder enn MF eller velger andre studieløp må
inkludere disse fagene i sine grader eller ta dem i tillegg for å kunne ordineres som prester eller
diakoner i Metodistkirken.
Våre teologistudenter følger praktikumsundervisningen på MF, men med tilpasninger til
Metodistkirken. Også dette samarbeidet fungerer svært godt, og vi har utviklet et stadig tettere
samarbeid som er nyttig for alle partner.
Praktikum på MF består av tre fag underveis i løpet og med praksis i menighet og institusjon. Det
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siste semesteret i mastergraden er avsluttende praktikum.
Vi har også startet et samarbeid med VID Tromsø (tidligere Kirkelig utdanningssenter i Nord) for at
studenter med behov for en mer fleksibel løsning for avsluttende praktikum kan ta dette der. Denne
muligheten er samlingsbasert i stedet for et helt semester på MF.
Verdibevisst ledelse
Lederutdanningen «Verdibevisst Ledelse» er utviklet av MNA i samarbeid med MF/seminaret og ble
gjennomført med 25 deltakere hvorav 17 tok eksamen ved MF våren 2020. Målet for utdanningen er
å heve den ledelsesfaglige kompetansen gjennom å fokusere på ledelse generelt og ved å drøfte
hvordan dette bør skje i en menighetskontekst.
Studiet har lagt vekt på tre aspekter: Personlig ledelse, teamledelse og organisasjonsledelse. Studiet
er en kombinasjon av teoretiske studier og praksis, hvor studentene skal reflektere over egen
ledelse.
Roar Fotland er faglig ansvarlig fra MF/seminarets side og Øyvind Helliesen har vært kursleder.
Kurset ble evaluert høsten 2020, og nytt kurs starter opp høsten 2021.
Økonomi
Det vises til vedlagte regnskap for 2020. Regnskapet viser et underskudd på kr 77 786,-.
Våre største inntekter er i hovedsak todelt. En del er iligninger fra menighetene som fortsatt ikke er
økt. Den andre delen er støtte fra Felleskassen (Metodistkirken i Norge) og lik sum fra seminarets
egenkapital, som kan være på inntil 100 000 fra hver instans. I fjor vedtok vi å ordne med dette
tilskuddet i etterkant, i stedet for som tidligere å motta støtte og tilbakebetale det som ikke blir
brukt.
Underskuddet i regnskapet er den andelen som skal tas fra seminarets egenkapital. Støtte fra
felleskassen på tilsvarende sum er allerede mottatt. Dermed har vi brukt kun 155 572,- av de
200 000 som kunne brukes, noe som må sies å være et godt økonomisk resultat.
Metodistkirkens bibliotek
Seminarets bibliotek står sammen med Borgen-samlingen og Metodisme-historisk selskap i
Akersbakken 37. Biblioteket er tilgjengelig for besøk.
Andre samarbeidspartnere
Metodistkirkens teologiske seminar er en del av et omfattende nettverk.
Nasjonalt samarbeider vi godt med alle kirkens organer. Mts er i kontinuerlig dialog med
Tjenesterådet for å styrke samarbeidet om utdanning til den ordinerte tjeneste.
På Europeisk nivå er Mts en del av Methodist Theological Schools in Europe (MTSE).
På globalt nivå er Mts en del av International Association of Methodist-related Schools, Colleges, and
Universities (IAMSCU) og har tett kontakt med GBHEM i UMC (General Board of Higher Education
and Ministries) hvor vi blant annet regelmessig får prosjektmidler gjennom CCTEF.
Avsluttende bemerkninger
Seminaret er lite i størrelse, både med tanke på studentantall og stillingsprosenter, særlig om vi
sammenligner oss med andre utdanningsinstitusjoner. Likevel er antallet studenter et godt tall i
forhold til kirken vi skal sende prester, diakoner, lokalpredikanter og andre medarbeidere til, og vi
har et høyt aktivitetsnivå fordi det er mange fag som går samtidig, og mange deler av utdannelsen vi
jobber med parallelt. Det å være en liten virksomhet er selvsagt sårbart, men det gjør også at vi kan
følge opp hver student individuelt og finne gode løsninger for den enkeltes behov. Vi er stolte av at
vi har sendt ut dyktige kirkelige medarbeidere de siste årene, og vi gleder oss over ordinasjoner og
innvielser til tjeneste også kommende årskonferanse.
Vi takker våre mange samarbeidspartnere i året som har gått! En særlig takk rettes til prester og
menigheter som har tatt imot studenter i praksis det siste året.
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___________________________________________________________________________
Reidun Larsen
Ola Westad

___________________________________________________________________________
Hilde K. H. Tveter
Knut Refsdal

___________________________________________________________________________
Karin Randsborg Thompson
Hilde Marie Ø. Movafagh
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