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Metodisme-Historisk Selskaps styre har i året 2019 bestått av:
Eystein Andersen, Ragnar Falch, Øystein Lillås, Lars Erik Nordby,
Jens-Christian Strandos Thor Bernhard Tobiassen, Jorunn Wendel,
Styrets har hatt ett møte.
Like etter at dette møtet ble holdt i Oslo, ble hele Norge rammet av sterke restriksjoner i
forhold til fysiske møter og reisevirksomhet. Først i løpet av mai ble det mulig å følge opp
noen av de mest prekære oppgavene som måtte løses i forbindelse med flyttingen av materiale
i Akersbakken. Vi klarte da å få gått gjennom resten av kassene med eldre årganger av
Kristelig Tidende og Barnevennen. Vi sendte flere esker til Nasjonalbibliotekets tre
avdelinger. Disse inneholdt årganger som ikke fantes hos dem fra tidligere. Samtidig fikk vi
frigjort plass og sikret fri passasje langs reolene.
I løpet av høsten var det planlagt flere opphold der omorganisering av arkivet skulle
videreføres, men det ble bare mulig å gjennomføre ett i september. Etter det endret
koronasituasjonen seg til det verre. På grunn av økende smittefare i Oslo og leders
risikovurdering av egen helse, har det ikke blitt flere reiser foreløpig. Dersom vaksinering gir
en endret smitterisiko, vil arbeidet bli tatt opp igjen.
Under styremøtet vårt i fjor, ble det også planlagt å bistå Hamar menighet i arbeidet med å ta
vare på viktig materiale i forbindelse med avviklingen av menighetsdriften i byen. Situasjonen
i juni ble vurdert til at en slik reise kunne gjennomføres og det ble holdt et møte i kirken der
en del ting ble drøftet og gjennomgått.
Høsten 2020 kom det ut to bøker der arkivet har bidratt med materiale. Den ene ble skrevet av
Nils-Petter Enstad og handler om Elevine Heede. Boken ble lansert den 24. september 2020 i
Arendal. Jorunn Wendel var til stede og kommenterte boken. Enstad har gjort en god jobb ut
fra svært begrensede opplysninger. Jorunn Wendel bidro med noen tilleggskommentarer. Det
viste seg å være en viss interesse for Elevine Heede i forbindelse med utgivelsen og Arendal
har oppkalt en gate etter henne.
Den andre er biografien om professor Peder Borgen, skrevet av professor Torrey Seland. Det
har vært planlagt en lansering av boken i våre fora, men koronasituasjonen er vanskelig.
Eystein Andersen har skrevet en fagfellevurdert forskningsartikkel om Metodistkirkens
arkitektur i Fortidsminneforeningens Årbok for 2020. Studiet viser at det har vært en egen
arkitektur for Metodistkirken. Wesley var svært opptatt av arkitektur, og hans retningslinjer
for metodistisk arkitektur var del av disiplinen helt frem til 1932. Andersens arbeid er det
første i Norge om temaet, mens det internasjonalt heller ikke er gjort mye forskingsarbeid til
nå. Styret ønsker at Andersens artikkel kan bli publisert gjennom kanaler innen kirken i USA.
Styret mener den kan inspirere til mer bevisstgjøring rundt kirkearkitektur.
Biskop Øystein Olsen har tatt initiativet til å få publisert noe omkring Metodistkirkens
Salmeboks historie. Den ble første gang utgitt i 1871. Thor Bernhard Tobiassen har laget en
foreløpig gjennomgang av det kildematerialet han hadde tilgang til og artikkelen er lagt ut på
Metodismehistorisk-selskaps nettsider.
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