Årsmelding for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2012

Styrets sammensetning fra 1.1. – 31.7. 2012
Leder: Audun Westad
Nestleder: Maia Blomhoff Holm
Styremedlem og IT-ansvarlig: Eirik Jørstad, Arendal/Finnsnes
Styremedlem og økonomiansvarlig: Hege Bergjord, Stavanger
Styremedlem: Frøydis Eline Isnes, Oslo
Styremedlem: Anders Fladeby, Oslo
Styremedlem: Bente Engenes, Åmli
Speiderrepresentant: Berit Roll Elgsaas, Molde
Varamedlem: Solveig Elise Broback, Trondheim
Varamedlem: Åse-Beate Hinderaker, Bergen
Varamedlem: Gard Kjølholdt, Kolbotn
Tilsynsmann: Steinar Hjerpseth

Styrets sammensetning fra 1.8. – 31.12. 2012
Leder: Audun Westad, Oslo
Nestleder: Maia Blomhoff Holm, Oslo
Styremedlem: Bjørn Martin Broback, Oslo
Styremedlem og økonomiansvarlig: Hege Bergjord, Stavanger
Styremedlem: Jonas Buckholm Pettersen, Halden
Styremedlem: Stephanie Buadu, Oslo
Styremedlem: Speiderrepresentant: Berit Roll Elgsaas, Molde
Styremedlem: Andreas Rasmussen, Stavanger
Varamedlem: Marie Eikemo Larsen, Hønefoss
Varamedlem: Marta Westad Hauge, Molde
Varamedlem: Egil Hægeland, Porsgrunn
Tilsynsmann: Steinar Hjerpseth
Styrets arbeid
Landsstyret har i 2012 hatt 5 styremøter.
Arbeidet har vært organisert i arbeidsutvalg og landsstyre. Ekstraordinært styremøte ble avholdt i
forbindelse med Landsmøtet 20. – 22.april.

Medlemmer og ledelse
Medlemmer
Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund hadde pr. 31.12.2012 1872 medlemmer hvorav 1375 var
tellende medlemmer (kontingentbetalende medlemmer under 26 år). Det var 30 menigheter med
registrert barne- og ungdomsarbeid. Speiderkorpset hadde pr. 31.12. 2012 21 aktive grupper. Det var 785
registrerte medlemmer, hvorav 517 tellende.

Virksomheten
MBUs Landsmøte
MBU hadde landsmøte i Larvik 20. – 22.april med 18 delegater til stede, samt flere unge observatører.
Møtet var preget av god stemning og mye positivitet. MBU leder Audun Westad var opptatt med
Generalkonferansen i USA, og møtet ble ledet av nestleder Maia Blomhoff Holm. Sakene som tok mest
tid var økonomi og lovendringer – og revisjon. Etter forhandlingene fikk deltakerne være med på rebusløp
i byen med speiderne i Larvik MS. Landsmøtet ble avsluttet med en flott gudstjeneste på søndagen.
MBU leirer 2012
Minior på sommerfesten
Marit og Tom Johnsen var leirsjefer for de yngste leirdeltakerne. Jarle Waldemar bidro også i år til stor
suksess. Det var 33 barn på Minior og lederteamet med både unge uerfarne ledere og de som har vært
med en stund fungerte godt sammen.

Juniorleir på sommerfesten
Maia Blomhoff Holm var leirsjef og Ola Westad var leirprest. Leiren gikk over all forventning, og det var
mange positive tilbakemeldinger. Det var rundt 40 deltakere på juniorleir. Jarle Waldemar bidro også på
juniorleiren.
Tweensleir på sommerfesten
Nysatsingen på sommerfesten etter flere år med for stort aldersspenn på juniorleiren. Leiren ble en
umiddelbar suksess og ble ledet av leirsjef Lisa Nielsen. Frøydis Grinna var leirprest. Det var rundt 20
deltakere på leiren, som hadde sitt eget program, og som bidro i fotballturneringen og på
misjonsmarkedet.
Tenleir på sommerfesten
Tenleiren ble ledet av Inger Olsen og Dag Martin Østevold var leirprest. Selv om de t var litt færre
deltakere enn foregående år, var det godt å være mange ledere som kunne spille på hverandre og
utfordre hverandre. Blandingen av alder og erfaring gjorde at det ble en god blanding av ansvarlighet/
erfaring og galskap. Tenleiren var på tur til Merdø, utenfor Arendal, hvor de hadde teambuildings
aktiviteter. Leiren deltok også på Sommerfestens kveldsmøter, samt at de hadde sitt eget opplegg
etterpå. Det var meget populært med lovsang i natten.
Konfirmantleir
Konfirmantleiren ble avholdt på Strand Leirsted ved Sandefjord. Andreas Riskild Øksnes var leirsjef og
Frøydis Grinna var leirprest. Det var 55 deltakere og et lederteam som også inkluderte ”mengere”. Dette
er hjelpeledere som hadde vært på konfirmantleir året før eller noen år tidligere, og som fungerer godt i et
lederteam.
Nyttårsleir 2012/13
Maria Pedersen var leirsjef på Gautefall og Hilde Tveter var med som leirprest. Det var 61 deltakere og
11 ledere med på leiren. Programmet var en suksess, og det var ingen skader i skibakken denne gang.
Speiderkorpset
Metodistkirkens speiderkorps hadde i 2012 et "mellomår", dvs det var verken korpsting eller korpsleir.
Arbeidet gikk på det jevne og mye tid gikk med å legge planer for det videre arbeidet - så vi kommer
sterkt tilbake i de neste årene med korpsting i 2013 og korpsleir og 90-årsjubileum i 2014.
Vi viser forøvrig til egen årsrapport fra Metodistkirkens speiderkorps.
Lansering av trosopplæringsplanen ”Tro som bærer”
Tro som bærer ble lansert på Årskonferansen på Soltun. MBU har vært en aktiv aktør i arbeidet med å
utvikle trosopplæringsplanen for metodistkirken. Arbeidet har gått over 3 år.
Internasjonalt engasjement
MBU har et nært og godt forhold til Metodistkirkens Misjonsselskap og har annethvert år utenlandsleir til
et av kirkens misjonsland. MBU har nå fått sitt eget misjonsprosjekt, som er en vannpumpe til Dolo Town i
Liberia. For å støtte prosjektet har det foreløpig blitt tatt opp kollekt på konfirmantleir og nyttårsleir.
MBU er også representert i Metodistkirkens ungdoms råd i Europa og i Nord-Europa og Eurasia.

Representasjon
MBU har vært representert i følgende styrer og råd:
Metodistkirkens Hovedstyre
Metodistkirkens Misjonsråd
Styret for stiftelsen Soltun Folkehøyskole
Europe and Eurasia Central Conference Northern
Methodist Youth Council (NEECCYC)
European Methodist Youth Council (EMYC)
Frikirkelig Barne – og Ungdomsunion (FBU)
Unges Rådsmøte – Planleggingsgruppen
Unges Rådsmøte - Delegat

Audun Westad
Hege Bergjord
Paul Dahlø
Audun Westad
Stephanie Buadu
Camilla Gaarn Røed
Camilla Gaarn Røed

Nettside
www.metodistkirken.no/mbu fungerer som en nyhets – og informasjonskanal til menighetene og andre.
MBU er også på facebook og twitter.

Administrasjon
MBU-prest
Frøydis Grinna jobber i 50% stilling som prest i MBU. Frøydis er aktiv på MBUs leire og på
speiderkorpsets arrangementer. MBU presten er også på menighetsbesøk og inspirerer og underviser.
Frøydis har hovedansvaret for MBUs ledertrening Timoteus, og jobber med ettåringsprosjektet Samuel.
Frøydis har hatt tre måneders permisjon for å arbeide med sin masteravhandling i teologi.
Vi minner om at det er mulig å invitere MBU-presten til menighetene, men husk å være ute i GOD tid.
MBU er takknemlig for den viktige jobben Frøydis gjør for våre barn og unge, og er glad vi har en slik god
medarbeider!
MBU - konsulenten
Camilla Gaarn Røed er ansatt i full stilling. MBU konsulentens oppgaver er administrative oppgaver
knyttet til driften av MBU kontoret. Stillingen innebærer også å være kontaktperson for lokallag,
oppdatering av medlemsregister, og å være kontaktperson inn mot myndigheter og Landsrådet for
Norges Barne- og Ungdomsorgnisasjoner (LNU). Noe representasjon er også tillagt stillingen. MBU er
takknemlig for den viktige jobben Camilla gjør for våre barn og unge, og vi er glad vi har en slik god
medarbeider!

Økonomi
Regnskapet for 2012 viser et overskudd.

Avslutning
MBUs visjon:
Vi vil skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro.
MBUs motto:
”Med hodet i himmelen og beina på bakken”
Takk til alle ledere i barne- og ungdomsarbeidet som gjør en flott jobb hver uke.
Hilsen
Landsstyret i Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
Audun Westad
Maia Blomhoff Holm
Hege Bergjord
Berit Roll Elgsaas
Andreas Rasmussen
Stephanie Buadu
Bjørn Martin Broback
Jonas Pettersen
Marta Westad Hauge
Marie Eikemo Larsen
Egil Hægeland
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