Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2009

Styrets sammensetning fra 1.1. – 31.12 2009

Leder: Marte Odén Halvorsen, Finnsnes
Nestleder: Frøydis Eline Isnes, Oslo
Styremedlem: Per Bradley, Hvittingfoss
Styremedlem og IT-ansvarlig: Egil Bradley, Tistedal
Styremedlem: Audun Westad, Kristiansand/Oslo
Styremedlem: Marthe Lian Skjælaaen, Oslo,
Økonomiansvarlig: Vigdis-Merete Rønning, Hønefoss, til 31.07. 2009.
Speiderrepresentant: Helene L. Botnevik, Bergen, til 31.07.2009
Vara speiderrepresentant: Ingrid Stene, Oslo, til 31.07.2009
Speiderrepresentant: Berit Roll Elgsaas, Molde, fra 01.08. 2009
Varamedlem: Maia Blomhoff Holm, Oslo
Varamedlem: Linn Markussen, Oslo
Varamedlem: Gard Kjølholdt, Oslo
Varamedlem: Inger Aanstad Olsen, Kragerø/Bamble
Tilsynsmann: Vidar Sten Bjerkseth
Styrets arbeid
Landsstyret har i 2009 hatt 4 styremøter.
Arbeidet har vært organisert i arbeidsutvalg og landsstyre

Medlemmer og ledelse
Medlemmer
Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund hadde pr. 31.12.2009 2008 medlemmer hvorav 1401 var
tellende medlemmer (kontingentbetalende medlemmer under 26 år). Det var 29 menigheter med
registrert barne- og ungdomsarbeid. Speiderkorpset hadde pr. 31.12. 2009 22 aktive grupper. Det var
879registrerte medlemmer, hvorav 581 tellende. Tallene for MBU og speiderkorpset viser en liten
nedgang fra i fjor.

Virksomheten

MBU leirer 2009
Juniorleir i påsken
Leiren ble arrangert for første gang og leirsjefer var Maia Blomhoff Holm og Audun Westad. Det var 24
deltakere fra Oslo, Østfold, Kristiansand og Flekkefjord. Leiren var på Degernes nær Halden. Leirprest
Tom Johnsen hadde kreative bibeltimer hvor deltakelse var viktig. Som det pleier å være på MBU leirer
var det også her mange spennende aktitivteter og mye god underholdning. Deltakerne var veldig
fornøyde med leiren.
Påskeleir i India
I påsken 2009 var 25 deltakere i India. Leirsjef var Linn Markussen med et lederteam på 4. Der fikk de se
mye av misjonsarbeidet som kirken driver og det var mange sterke opplevelser fra et land som er helt

ulikt Norge. Mye av programmet for leiren var lagt opp i samarbeid med kirkens misjonæ r i India, Reidun
Refsdal. En slik tur skaper et engasjement blant de unge for kirkens misjonsvirksomhet.
Juniorleir på sommerfesten
Juniorleiren på sommerfesten samlet rundt 40 barn i alderen 8-13 år. Leirsjef var Frank Botnevik fra
Bergen Første, og lederteamet bestod av 9 ledere. På juniorleir er det stort sett noe som skjer hele tiden,
og det ble vist stor kreativitet i forberedelsene til misjonsmarkedet. Leirprest Rune Joar Larsens bibeltimer
og kveldssamlinger var basert på miljøtanken og handlet om Frans og Klara fra Assisi. Et av de store
høydepunktene på juniorleiren er fotballturneringen og håpet om å slå tenleiren.
Tenleir på sommerfesten
10 ledere og 58 deltakere i alderen 12-19 år ga grunnlaget for en spennende tenleir på Drottningborg
med Linn og Eilen Markussen som leirsjefer. Temaet for leiren var ”Et nådens år”, og i løpet av leiren fikk
deltakerne reflektert over hva som både er Guds ansvar og hva som er vårt ansvar for at verden skal
væ re et godt sted å væ re for alle. På tenleiren var det også et stort engasjement rundt misjonsmarkedet.
At Helen og Bill Lovelace var innom leiren i forkant av markedet var veldig positivt for deltakerne. Ved
bare å høre noen små drypp fra arbeidet deres sæ rlig knyttet til gatebarna i Kiev vokste det fram en iver.
Fotballturneringen var et høydepunkt for juniorleiren og.
Konfirmantleir
Camilla Gaarn Røed var leirsjef for konfirmantleiren som ble arrangert på Haraset leirsted. Det var 61
konfirmanter som deltok og leirprest var Frøydis Grinna. Lederteamet bestod av 9 ledere, og i tillegg
gjorde Ole Martin Andreassen en kjempejobb på kjøkkenet. På programmet for leiren stod det
aktivitetsgrupper, fritid og bibeltimer. Konfirmantene fikk bruke kreativiteten i bibeltimene og resultatet ble
dramastykker, dikt og sang. Aktivitetsgruppene var alt fra friluftsliv til baking. Konfirmantene var meget
fornøyde med leiren.
Nyttårsleiren på Gautefall 09/10
Leirsjef var Marte Odén Halvorsen og hun hadde med seg et lederteam på 9 unge voksne. Det var 47
deltagere på leiren. Leirpresten var Frøydis Grinna.
Frøydis prekener og bibeltimer appellerte til ungdommene. Det var en lydhør forsamling som viste sitt
engasjement gjennom lystenning, vitnesbyrd og samtalegrupper. Det var også mye gode aktiviteter og
underholdning. Andre faste poster på programmet var festmiddagen på nyttårsaften, Gautefall talenter,
med SMS-avstemming og den velkjente døgningen siste natten.
Timoteus
Timoteus 09 har bestått av 16 deltagere, og foregikk helgene 30. januar-1. februar (Soltun), 17.-19. april
(Ildjarntun) og 6.-8. november (Degernes) 2010.
Tema og innhold har væ rt:
”Med hele meg”: Identitet og egenutvikling, lederen som forbilde, teambuilding og samarbeid,
konfliktløsning.
”Jeg – leder”: Lederskap; i Bibelen og i kirken, fokus på kall og trosutvikling, Metodistkirkens barne- og
ungdomsforbund / leder på leir.
”I fellesskap”: Bibelen, forkynnelse, fellesskap/tilhørighet.
Kurset har også hatt fokus på åndelig undervisning, bønn, lovsang, organisasjonsarbeid og gruppearbeid.
Deler av kurset har væ rt gjennomført med praksis som leder i menighet og på leir. Hovedledere for kurset
har væ rt Frøydis Grinna og Inger Aanstad Olsen, og med seg i lederteamet har de hatt Marte Odén
Halvorsen, Lina Løvland, Harald Olsen, Vigdis-Merete Rønning, Kari Hay og Anne Margrethe Wilter.
Speiderkorpset
Speiderkorpset har fem utvalg som er ansvarlig for sine deler av virksomheten (bever- og
småspeiderutvalget, peffutvalget, roverutvalget, nexus – utvalget for informasjon og profilering og utvalg
for kristen trening). Korpset utgir bladet Kløverliljen som kommer med fire nummer i året og drifter
nettsiden www.ms-speider.no. Korpset har i løpet av 2009 arrangert korpsting med meget god deltakelse.
Etter litt laber oppslutning ble det lansert et nytt konsept ”Kinderegg”, hvor man kunne delta på ulike treff
og korpsting. Dette ble en stor suksess. For øvrig vises det til korpsets egen årsrapport.

Internasjonalt engasjement
MBU og Metodistkirkens Misjonsselskap har et næ rt og godt samarbeid, noe som gjenspeiles i
innsamling av penger på leirer, misjonsmarked på sommerfesten og samarbeid i forbindelse med leirer.
Markedet på sommerfesten er meget populæ rt og har god oppslutning av barn og unge.
MBU var også representert i NMYC (Northern Methodist Youth Council, tidligere MNUR) og EMYC
(European Methodist Youth Council).

Representasjon

MBU har væ rt representert i følgende styrer og råd:
Metodistkirkens hovedstyre
Metodistkirkens Misjonsråd
Styret for stiftelsen Soltun Folkehøyskole
Northern Methodist Youth Council (NMYC
European Methodist Youth Council (EMYC)
Frikirkelig barne- og ungdomsunion (FBU)

Marte Odén Halvorsen
Frøydis E. Isnes
Amund Bråten til
Paul Dahlø fra 01.08. 2009
Audun Westad
Tor-Anders Lillås
Camilla G. Røed

Nettside og ny logo

I løpet av 2009 har nettsiden blitt tatt mer og mer i bruk og MBU håper at den skal fungere som en god
kommunikasjonskanal for sine medlemmer. Etter noen problemer i begynnelsen ble siden etter hvert mer
funksjonell og brukervennlig.
Da landsmøtet i 2008 vedtok navneendringen fra MU til MBU var det også på tide med en ny logo. Den
kan sees på første side av årsmeldingen.

Administrasjon
MBU-prest

Den største nysatsingen MBU har gjort i 2009 er ansettelsen av Frøydis Grinna som MBU prest i 50%
stilling fra 1.august. Frøydis vil blant annet væ re aktiv i arbeidet med Timoteus, væ re prest på en del av
leirene og ha en aktiv rolle i utarbeidingen av speiderkorpsets kristne forankring. MBU er meget glad for å
ha Frøydis med på laget og vi vet at det vil styrke barne- og ungdomsarbeidet.
MBU-kontoret
Camilla Gaarn Røed er ansatt i full stilling. MBU sekretæ ren kan ta for seg alt som har med papirarbeid å
gjøre, som ofte kan væ re en tung bør for styret. Samt det å væ re til god hjelp for lokallagene og BUR –
ledere.

Økonomi

Regnskapet viser et overskudd for MBU.

Avslutning
Mål og visjoner videre
MBU jobber med visjon, verdier og mål for perioden 2010-2012 som skal presenteres på Landsmøtet i
april 2010. MBU ønsker å ha en visjon som legger grunnlaget for arbeidet vårt i mange år fremover. Det
gjør det også lettere og tilpasse verdier og mål til hver periode.
Ledertreningskurset ”Timoteus” er et stort satsingsområde for oss. Vi er glade for å kunne tilby dette
kurset i samarbeid med flere andre og vil videreutvikle dette. Vi ønsker også flere deltakere fra de ulike
menighetene.
For MBU er leirene en viktig arena for barn og unge å møte Jesus og knytte vennskapsbånd på tvers av
menigheter. Leirene dekker flere aldersgrupper og arrangeres gjennom hele året.
MBU ønsker å ha en kontinuerlig oversikt over hvem som er BUR-ledere, slik at vi kan bidra med viktig
informasjon om hva som skjer i MBU, og væ re til hjelp og støtte for dem som trenger det.

Speiderkorpset og MBU ønsker å arbeide for at speidergruppene kan væ re en naturlig del av vårt
menighetsliv og vi tror på at der barn og unge settes først – der blir vi størst!
MBU ønsker å fornye og endre på arrangementsformen for Landsmøtet etter en periode med lite
oppslutning. For MBU gjelder det å tenke kreativt og utarbeide et godt rammeverk og fengende ideer for
at lokallagene skal velge å prioritere Landsmøtet, som arrangeres på Kjølberg 16.-18.april 2010. Derfor
har vi satset mer på åndelig og sosialt fellesskap med konsert, workshops, aktiviteter og lovsangsmøte i
tillegg til forhandlinger. Landsmøtet er menighetenes/lokallagenes mulighet til å væ re med å bestemme
veien videre for MBU.
Til slutt vil MBU få takke alle ledere i barne- og ungdomsarbeidet for den innsatsen som legges
ned uke etter uke for å gi Jesus til barn og unge. Vi setter stor pris på det dere gjør og ønsker alle
lykke til med videre arbeid. Vi vil også rette en stor takk til leirsjefer, leirprester og ledere. Dere er
en forutsetning for at vi i det hele tatt skal kunne arrangere leire, og jobben dere gjør er av stor
betydning for barn og unge som reiser på leir. Takket være nettopp DERES innsats kan barn og
ungdom ha fått en god leiropplevelse. Takk skal dere ha!
Hilsen
Landsstyret for Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
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