Årsrapport for Metodistkirkens Barneog Ungdomsforbund 2013

Styrets sammensetning fra 1.1. – 31.12. 2013
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
Tilsynsmann: Steinar Hjerpseth, Lillestrøm
Styrets arbeid
Landsstyret har i 2013 hatt 4 styremøter.
Arbeidet har vært organisert i arbeidsutvalg og landsstyre.

Medlemmer og ledelse
Medlemmer
Metodistkirkens Barne – og Ungdomsforbund hadde pr. 31.12.2013 1767 medlemmer hvorav 1203 var
tellende medlemmer (kontingentbetalende medlemmer under 26 år). Det var 28 menigheter med
registrert barne- og ungdomsarbeid. Speiderkorpset hadde pr. 31.12. 2013 17 aktive grupper. Det var 713
registrerte medlemmer, hvorav 510 tellende.

Virksomheten
Timoteus
MBU prest Frøydis Grinna har hatt ansvaret for Timoteus.
Femte kull på Timoteus, med 15 deltakere, har gjennomført ledertreningen.
Timoteus Litauen
Et nytt samarbeid mellom MBU i Norge og ungdomsarbeidet i Litauen. Frøydis Grinna og Inger og Harald
Olsen har vært de ansvarlige lederne fra Norge.
Påskeleir Zimbabwe
Leirsjef var MBU konsulent Camilla G. Røed
12 deltakere var med på turen til Zimbabwe. Turen ble en flott opplevelse med en kombinasjon av å være
med i kirkens misjonsarbeidet på Mutambara og å være turist ved å besøke Victoria Falls og Great
Zimbabwe.
Minior på sommerfesten
Leirsjefer var Audun og Irene Westad og det var 37 barn som var med på Minior. De hadde samlinger
under møtene for de voksne.
Juniorleir på sommerfesten
Leirsjefer var Maia Blomhoff Holm og Åse-Beate Hinderaker. Det var færre deltakere på juniorleiren enn
vanlig, ved at det til sammen var 15 deltakere, men det hindret ikke at det ble en flott leir med et godt
program. Ole Martin Andreassen var prest for juniorleiren.
Tweensleir på sommerfesten
Lisa Nielsen var leirsjef for andre året på rad, og har bidratt til at tweensleiren har satt seg. Den er blitt en
fast tradisjon på Sommerfesten, og det har vært en vellykket deling av aldersgruppene for junior og
tweens. På tweensleiren var det 11 deltakere og Frøydis Grinna var leirprest.
Tenleir på sommerfesten
Tenleiren ble en dag kortere enn vanlig da det ikke var mulig for lederteamet å komme tidligere. Hege
Bergjord var leirsjef og Steinar Hjerpseth var leirprest. Tenleiren samlet 46 deltakere.

Konfirmantleir
Årets konfirmantleir ble arrangert på Solåsen Leirsted med leirsjef Andreas Øksnes. Det var 66 deltakere
med på leiren og prest var Frøydis Grinna.
Nyttårsleir Hemsedal 2013/14
For første gang ble nyttårsleiren arrangert på KRIK Høyfjellsenter i Hemsedal. Leiren ble en stor suksess.
Leirsjef var Maria Pedersen, leirprest Frøydis Grinna, og det var 53 deltakere med på leiren.
Speiderkorpset
Korpstinget ble arrangert i Flekkefjord i april med 2. Flekkefjord MS som teknisk arrangør.
Korpset har arrangert ett rovertreff i løpet av 2013.
De fleste av korpsets aktive grupper deltok på landsleir Stavanger
Planlegging av korpsleir 2014 er i gang.
Se korpsets egen årsmelding.
Tro som bærer
MBU har fått oversatt trosopplæringsplanen til engelsk. Den er å finne på MBUs hjemmeside. Planen vil i
første omgang bare være elektronisk.
Orange Conference, Atlanta, USA
MBU konsulent Camilla G. Røed og landsstyremedlem Hege Bergjord deltok på Orange konferansen i
Atlanta, USA i april, sammen med deltakere fra medlemsorganisasjonene i Frikirkelig Barne – og
Ungdomsunion(FBU). Konferansens innhold fokuserte på trosopplæring og hvordan dine handlinger som
leder i barne – og ungdomsarbeidet kan være med å ha innflytelse på barn og ungdoms kristne liv.
Internasjonalt engasjement
MBUs misjonsprosjekt har i 2013 vært å samle inn penger til vannpumpe i Dolo Town i Liberia. Pengene
har blitt samlet inn som kollekt på konfirmantleir og nyttårsleir. Summen er nådd, og MBU har fått tildelt et
nytt prosjekt; være med å bygge en skole i Jendema i Sierra Leone. MBU og Metodistkirkens
Misjonsselskap har et nært og godt samarbeid bådet når det gjelder MBUs utenlandsleirer og
misjonsprosjekter.
MBUs leder Audun Westad har vært aktiv i det nordiske og baltiske ungdomsrådet i Metodistkirken
(NEECCYC), mens Stephanie Buadu er med i ungdomsrådet for europeisk metodistungdom (EMYC).
MBU i Norge har en vesentlig bedre økonomi enn våre søsterorganisasjoner i vårt biskopsområde
Norden og Baltikum. Det gjør at vi kan være med å bidra til å styrke relasjonene mellom organisasjonene
i de ulike land, ved å være med å utarbeide nytt arbeid for barn og unge. Et slikt nybrottsarbeid er
samarbeidet mellom MBU Norge og Litauen med å oversette trosopplæringsplanen til engelsk, og at
organisasjonen i Litauen selv oversetter planen til litauisk.
MBU er den bærende økonomiske kraft i arbeidet i ungdomsrådet i Norden og Baltikum. MBU prioriterer
å bidra økonomisk da dette gir mulighet til å styrke arbeidet og relasjoner på tvers av landegrenser
mellom metodistungdom i Norden og Baltikum.

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)
School of Congregational Development –
planleggingsgruppen
Diakoni – og Evangeliseringsrådet
Styringsgruppa for Unges Kristne Råd

Audun Westad
Hege Bergjord
Paul Dahlø
Audun Westad
Stephanie Buadu
Camilla Gaarn Røed
Camilla Gaarn Røed
Marie Eikemo Larsen
Camilla Gaarn Røed

Nettside
MBU er på facebook og twitter.

Administrasjon
MBU-prest
Frøydis Grinna jobber i 50% stilling som prest i MBU. Dette innebærer leirvirksomhet, menighetsbesøk,
Timoteus, nettverk med unge i kirken. Vi minner om at det er mulig å invitere MBU-presten til
menighetene, men husk å være ute i GOD tid.

MBU – konsulent
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 Ungdomsorganisasjoner (LNU). Noe representasjon er også tillagt stillingen.

Økonomi
Regnskapet for 2013 viser et underskudd på kr. 203 203,15. Underskuddet skyldes noe reduksjon i
statsstøtte og at flere av arrangementene har hatt høyere utgifter enn inntekter. MBU tar dette på alvor og
jobber bevisst med å snu denne trenden.

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.
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