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Styrets sammensetning og arbeid konferanseåret 2014-2015
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Styremedlem: Alida Markaskard, Nøtterøy
Styremedlem: Reidun Refsdal, Oslo
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Styret har hatt 4 styremøter i konferanseåret 2014-2015, og har utenom dette hatt kommunikasjon via epost når det har vært nødvendig å avklare spørsmål mellom styremøtene.
Representasjon:
Innen Metodistkirkens organer er Metodistkirkens Kvinneforbund (MK) representert i:
 Metodistkirkens Hovedstyre ved leder Tove Synnøve Tveit
 Metodistkirkens Misjonsråd ved Alida Markaskard
Videre har vi også sete i Norsk Økumenisk Kontaktutvalg for Kvinner, NØKK, men vi har ikke hatt noen
henvendelser fra dem dette året.
Medlemmer:
MK har i dag to ulike typer medlemskap:
• Personlige medlemmer: Kvinner som er medlemmer. Det er 415 personlige medlemmer.
• Støttemedlemmer: Alle som vil støtte MKs arbeide. Det er 5 støttemedlemmer.
Formål:
Metodistkirkens Kvinneforbund har som formål å skape et byggende kristent fellesskap for alle
kvinner som ønsker å leve og virke i kraft av Jesus Kristus og ønsker å dele Hans rikdom og
velsignelse med andre mennesker rundt seg, lokalt og globalt.
Motto:
Å kjenne Kristus og gjøre ham kjent.

Vår sammenheng internasjonalt:
MK i Norge er en del av World Federation of Methodist and Uniting Church Women, (WFMUCW),
http://wfmucw.org/ . Denne verdensvide organisasjonen er videre delt i 9 geografiske områder. Norge er
en del av Europe Continental. Alice Margareta Cooper fra Sverige er nestleder, visepresident, for vårt
område, Europa Continental. Hun er støttemedlem i MK-Norge.
WFMUCW er en sentral samarbeidspartner med FN og relaterer denne perioden sin virksomhet mot
FNs tusenårsmål for utvikling mot 2015, Millenium Development Goals (MDG). Disse samsvarer
forøvrig fint med den globale kirkens fokus på diakoni, global helse og fattigdomsbekjempelse, nye
fellesskap, menighetsutvikling og ledelsesutvikling.
I juni 2014 deltok leder Tove Synnøve Tveit og Alida Markaskard på Europaseminar for områdene
Europe Continental og Storbritannia med Irland. Leder deltok også på en samling for alle lederne i disse
områdene i forkant av seminaret.

MK i Norge dette konferanseåret:
Kvinnenes engasjement i menighetene har tradisjonelt i stor grad sammenfalt med menighetenes totale
virksomhet som ofte drives av kvinner. Slik har det i mange år blitt skapt kristne fellesskap til
oppbyggelse for den enkelte og til velsignelse for lokalmenigheter og lokalsamfunnet rundt. Dette er
tilfelle også for dette konferanseåret.
En stor del av dette engasjementet som kvinnene er en viktig del av er organisert i forskjellige
foreninger, selv om disse foreningene nå ikke lenger er kollektive medlemmer i MK. Mange av
foreningene er misjonsforeninger med et særlig fokus på et eller flere av Metodistkirkens
misjonsprosjekt i andre deler av verden. Slik sprer kvinnene Guds velsignelse også på et globalt nivå.
Nyere aktiviteter som er kommet til de siste årene retter seg bl.a. mot innvandrerkvinner. Dette er ikke
aktiviteter som styret har vært direkte involvert i. Men vi ser at dette korresponderer med et av FNs
MDGs, «Å ta opp kvinners livssituasjon», som også landsmøtet har sagt at vi skal jobbe for. Mange
innvandrere som kommer hit til landet synes ikke det er lett å starte et nytt liv i et nytt land. Mange har
en vanskelig fortid, ofte en krigsbakgrunn og der flere familiemedlemmer fortsatt er i hjemlandet.
Samtidig ønsker de, og ser betydningen av å lære seg norsk for å kunne fungere best mulig her. Da
savner de ofte steder hvor de kan praktisere norsk. Mange har ikke vår «fritidsaktivitetskultur» inne, og
dermed blir de ofte sittende hjemme etter skole eller arbeid. «Hvor kan jeg møte nordmenn?» er et
spørsmål mange sitter med.
Det er godt å se lokalmenigheter som ser behovet her, og det virker som stadig flere begynner å bli
oppmerksomme på denne situasjonen. Vi oppfordrer stadig flere til å se på muligheten til å starte noe
arbeid innen dette feltet.
Vi støtter Rød knapp-kampanjen «Stopp vold blant kvinner».
Ei landsmøtehelg er også en landssamling / kvinnehelg. I så måte var ikke Landsmøtehelga 25.-27.
april 2014 noe unntak. 23 kvinner var samlet, og temaet var «Å leve i Guds kjærlighet». Det ble ei fin
helg der vi kunne bygge fellesskap med hverandre, både i diskusjoner og samtaler. Slike helger og
samlinger er med på å myndiggjøre og utruste oss som kvinner slik at vi kan bli bedre kjent med Kristus
og leve i Hans kraft i hverdagen der hvor hver enkelt av oss bor. «Å myndiggjøre og utruste kvinner»,
er også et MDG vi jobber for.
Vi registrerer at ute i menighetene på lokalplan er det ikke sjelden at kvinnene er i flertall, både i
posisjoner i menighetsråd og i de forskjellige aktivitetene. Mange menigheter har også kvinnelig prest.

Når man imidlertid ser utover det lokale plan ser det ut som at mennene overtar i mye større grad. Dette
kan det selvfølgelig være flere grunner til. For det første må vi kvinner våge å si ja til oppgaver på et mer
nasjonalt og internasjonalt plan, og organer som har ansvar for å nominere og utnevne andre må hele
tiden være bevisst og strebe etter å få en god fordeling av begge kjønn.
«Å utvikle partnerskap med kvinner i andre land» er det siste MDG vi har bundet oss til. Vi har
tidligere opprettet kontakt med kvinneforbundene i Ukraina og Estland.
Ukraina: I 2013 var vi 12 stk. i Ukraina. Situasjonen i landet der er fortsatt svært urolig. Vi
oppfordrer alle til å være med å be for og på alle måter støtte og hjelpe det ukrainske folket
generelt, og kvinnene i kvinneforbundet der spesielt.
Vi betalte for to stk. fra Ukraina til å delta på Europaseminar i Italia. Dette satte de stor pris på.
Estland: Høsten 2015, nærmere bestemt 9.-11.oktober, skal vi ha weekend sammen med
kvinneforbundet i Estland, i Estland. I mars var vi tre stk. i Tallinn og møtte tre stk. fra styret der
for å planlegge denne helga.

Informasjon/ kommunikasjon:

 Internettsiden vår, www.metodistkirken.no/kvinneforbund var lenge ikke vært oppdatert i det
hele tatt. Selv om det nok enda er et langt stykke igjen før vi får ei skikkelig velfungerende side
så har det nå begynt å bli litt mer aktivitet der. Vi ønsker å utvikle den videre.
 Vi har også ei Facebookside. Det er noe mer aktivitet her, men ikke så mye som vi ønsker.
Både når det gjelder nettsiden og Facebook er vi avhengig av at dere der ute forteller oss om
ting som skjer hos dere og som kanskje kan være en inspirasjon til andre.
 Det sendes brev til medlemmene minimum en gang i året, enten på e-post eller i vanlig post.
 Vi får spalteplass i Brobyggeren ved behov.

Mål og planer for kommende konferanseår.
Landsmøtet 2014 uttrykte at vi fortsatt skulle fokusere på tre av FNs tusenårsmål som prioriterte
områder for vår virksomhet:
1. Myndiggjøre og utruste kvinner
2. Ta opp kvinners livssituasjon
3. Utvikle partnerskap med kvinner i andre land.
Det er imidlertid klart at tidene og behovene forandrer seg. Vi ønsker å være åpne for og se nye
områder hvor vi kan være med og spre litt av Guds kjærlighet. Derfor vil kanskje de konkrete uttrykkene
av hvordan dette gjøres forandre seg i forhold til det det har gjort før. Kanskje er det spesielle
«kvinnegrupper» i landet vårt som trenger vår hjelp og støtte? Dette er spørsmål vi vil ta med oss inn i
neste konferanseår og som vi gjerne tar imot innspill fra andre på.
Det nye styret har brukt en god del av dette konferanseår på bl.a. å bli kjent og sammensveiset. Ellers
er det planleggingen av ei ny vennskapshelg i Estland som står på programmet i og med at Landsmøtet
valgte å videreføre samarbeidet vi har hatt med Estland og Ukraina.

Forhold til kirkens strategiplan:
Når det gjelder vårt forhold til kirkens strategiplan, så vil vi gjerne være med å bidra til at vår kirke er
mennesker med åpne hjerter, åpne sinn og åpne dører. Våre aktiviteter skal være med på å forme
disipler for Jesus Kristus slik at verden forandres.
Vi er opptatt av at vår strategi og våre aktiviteter skal være i tråd med kirkens strategiplan, og vi har
derfor startet arbeidet med å se på hvordan disse to kan møtes. Det har vi ikke kommet helt i mål med
når dette skrives. Men vi kan i alle fall si at


Svært mye av MKs arbeid har i alle år vært rettet mot utsatte grupper i samfunnet, enten her
hjemme eller internasjonalt. Vi vil fortsette å oppfordre både menigheter, grupper og enkeltpersoner
til dette også i vårt videre arbeid. Utfordre menighetene til å ha fokus utenfor seg selv og ha et
særlig fokus på utsatte og marginaliserte grupper. (Diakonale og evangeliserende)



Det er MKs formål å skape et byggende kristent fellesskap for alle kvinner som ønsker å leve og
virke i kraft av Jesus Kristus. Det vil derfor være naturlig at vi oppfordrer til aktiviteter som styrker
den åndelige veksten til våre medlemmer og menigheter. Dette vil også alltid være en del av våre
samlinger. Ved at enkeltmedlemmer bygges opp i troen vil det være med på å bidra til at
lokalmenighetenes åndelige vitalitet styrkes.

Vi vil også være med å fortelle historiene om de menigheter som lykkes, i samlinger og media. Vi har
allerede oppfordret menigheter og medlemmer om å fortelle om ting som skjer i menighetene og om
kvinner som gjøre en spesiell innsats og dermed fortjener å bli løftet frem. Dette vil være av stor
betydning og være en betydelig motivasjon for andre.

Avslutning:
«For Kristi kjærlighet tvinger oss» 2. Kor 5:14a

MKs motto er å kjenne Kristus og gjøre Ham kjent. Dette vil i større og større grad skje etter hvert som
Kristi kjærlighet får gjennomsyre og strømme inn i våre hjerter slik at den helt renner over. Da vil vi
oppleve at den tvinger oss til å dele den med alle andre mennesker vi møter slik at Kristus gjøres kjent.
Oppfordring til alle – også menn: Vi vil gjerne ta opp saker og temaer som opptar og angår kvinner i
alle aldre i dagens samfunn. Til det trenger vi imidlertid hjelp i form av tips om saker, og om kvinner som
gjør en så fantastisk innsats i hverdagen at de fortjener å bli sett.
Takk til alle kvinner som også dette året har stått på slik at
Kristi kjærlighet har blitt spredt via deg til andre du har kontakt med.
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