Rapport Frøydis Grinna,
prest Metodistkirkens barne- og
ungdomsforbund (MBU), særlig utnevning.
Siden 1. august 2009 har jeg vært ansatt som MBU-prest i
50% stilling. F.o.m august 2012 er dette er en fast stilling.
MBU-prestens nærmeste overordnede er MBUs leder, og presten rapporterer til MBU-styret.
MBU-presten har møterett i MBUs og Speiderkorpsets styre (LS, KS).
I løpet av året 2013 har jeg vært med på og engasjert i følgende:
18.-20. januar: Timoteus. 5.kurs, 1.helg.
1.-2. mars: Er det meg, Gud. Et kurs om kall og tjeneste i Metodistkirken.
22. mars-3. april: Påskeleir i Zimbabwe. Leirprest.
12.-14. april: Korpsting, Flekkefjord.
19.-21. april: Timoteus. 5.kurs, 2.helg.
30. mai-2. juni: Årskonferanse, Oslo.
27. juni-1. juli: Timoteus, Litauen. 1.helg.
24.-28. juli: Sommerfesten, Grimstad. Leirprest, Tweensleir.
12.-15. september: Menighetsbesøk, Flekkefjord. Menighetstur.
24.-27. oktober: Konfirmantleir. Solåsen, Tjodalyng.
8.-9. november: MBU-styremøte, Fredrikstad.
13. november: Trosopplæringskonferansen, Lillestrøm. Deltager i paneldebatt.
22.-24. november: Timoteus. 5.kurs, 3.helg.
27. desember-1. januar: Nyttårsleir, Hemsedal. Leirprest.
Våren 2013 ble også prosjekt masteravhandling avsluttet. Takk til Gud og alle tålmodige
mennesker rundt meg!
Som alltid har det vært mange høydepunkt gjennom året. MBU er en aktiv organisasjon, og
det er spennende og gøy å få være med på arbeidet som drives. Når man ser tilbake, er det
umulig å ikke hente frem påskeleiren i Zimbabwe som en stor opplevelse! Flott land, flotte
møter, flotte ungdommer og flotte ledere!
Det var også både spennende og veldig givende å få være med og starte opp Timoteus i
Litauen. Dette var et initiativ fra Metodistkirken i Litauen, med Helen og Bill Lovelace i
spissen. Det er Harald og Inger Olsen og jeg som har stått for planleggingen av kurshelgene
(minus det praktiske) og undervisningen. All undervisning foregår på engelsk, og blir tolket til
litauisk.
Det har også vært fint å gjennomføre og avslutte enda et Timoteus i Norge, med 14 nye
ledere.
Det er utrolig flott å være MBU-prest, og det er gøy å få være med på alt det gode barne- og
ungdomsarbeidet som drives i kirken vår! Jeg er både ydmyk og stolt over muligheten til å
formidle troen og Jesu kjærlighet til så mange barn og unge.
Til slutt vil jeg rette en stor takk til MBU-styret. De gjør en fantastisk god jobb! Lokalt og
nasjonalt. Men de er også, med MBU-leder Audun Westad, i spissen, gode arbeidsgivere
som tar godt vare på sine ansatte og som legger forholdene til rette for at MBU skal være en
god arbeidsplass.
Takk for tilliten og takk for all forbønn!
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