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 2014 har jeg vært med på og engasjert i følgende:
9.-12. januar: Timoteus. Litauen, helg 2.
1. februar: Reunion-samling for påskeleiren i Zimbabwe.
6.-9. mars: Timoteus. Litauen, helg 3.
29. mars: Nattverdsamling, gruppelederkurs på Tredalen, Hvaler.
4.-6. april: MBUs landsmøte, Stavanger.
28. mai-1. juni: Årskonferanse, Drammen.
28. juni-5. juli: Korpsleir, Trevæld, Danmark. Leirprest.
23.-27. juli: Sommerfesten, Grimstad. Leirprest, Tenleir.
11.-12. oktober: Korpsting, Lillestrøm.
13.-16. november: Konfirmantleir. Strand, Sandefjord.
21.-23. november: Timoteus. 6.kurs, 1. helg. Fjordglimt, Bamble.
12.-14. desember: UMEIT, Oslo.
Jeg har også sittet med i et utvalg som har jobbet med ettåringstjenesten ”Samuel”. I løpet
av 2014 har jeg hatt tre vigsler knyttet til mitt MBU-engasjement.
Gjennom året møter MBU mange barn og unge, og får muligheten til å påvirke deres liv og
deres tro. Jeg er heldig som får være med på en liten del av dette arbeidet. MBU-leir var en
stor og viktig del av min egen oppvekst, og det er flott å oppleve at leir til dags dato gjør store
ting i unge menneskers liv. Der menighetslivet kanskje ikke alltid byr på gode nok nettverk
hvor unge kan samles, får leir bli en oase der gode relasjoner og tro bygges opp.
Vitnesbyrdene om gode leiropplevelser gir oppmuntringer og energi til videre leirarbeid!
I januar og mars bidro Inger og Harald Olsen og jeg til gjennomføringen av de to siste
Timoteus-helgene i Litauens første Timoteus-kurs. Som nevnt i fjorårets rapport, var det
svært spennende og givende å få muligheten til å være med på dette viktige arbeidet for
metodistkirken i Litauen. At Litauen som ett resultat av Timoteus har fått sitt eget MBU, med
leder og styremedlemmer fra Timoteus, sier noe om viktigheten av arbeidet som ble lagt ned
her.
Sommeren 2014 startet med en ukes korpsleir på Trevæld i Danmark. En flott leir med rundt
300 speidere fra Norge og Danmark. Her var Ole Martin Andreassen og jeg leirprester, og
hadde ansvar for de daglige andaktene, gudstjeneste / Scouts own og nattverdsamling. Vi
var også innom roverleiren og hadde samling, og fantes ellers tilstede i det daglige leirlivet.
Det var spesielt flott å se alle som kom til nattverdsamlingen onsdag kveld, og også få
oppleve at noen tok nattverd for første gang. Gjennom hele leiren hadde vi friluftskirke/alter
stående omtrent midt i leirens ”allfarsvei”, og det var fint å se alle som stoppet opp der – på
vei fra det ene til det andre. Da bønnenettet ble tatt ned siste kvelden, var det fullt av
bønnelapper som hadde blitt skrevet i løpet av leiren.
Sommerfesten i juli er alltid en fest, og i år var jeg med som leirprest på tenleiren. Det er en
drøm og et håp at flere barn og unge skal få oppleve fellesskapet på leir her. Ikke minst i de
lavere aldersgruppene.

November 2014 startet vi opp den sjette runden av Timoteus, med ni deltagere. Denne
gangen med Per Bradley og meg som hovedledere, og med to dyktige medledere; Helene
Benedikte Granum og Svein Tore Sinnes. Det er på sin plass å her rette en stor takk til Inger
og Harald Olsen, som har vært med og båret Timoteus i mange år, men som nå kjente at
tiden var inne for å tre tilside.
MBU er en bra organisasjon å jobbe i. Meningsfullt arbeid, og gode folk å jobbe sammen
med. En stor takk til MBU-styret som gjør en god jobb, både lokalt og nasjonalt. MBU, med
MBU-leder Audun Westad i spissen, er også gode arbeidsgivere, og tar godt vare på sine
ansatte og legger forholdene til rette for at MBU skal være en god arbeidsplass.
”Hurra” og ”heia!” skal også alle frivillige ha, som stiller opp som ledere og gir videre noe av
det de selv har fått.
Det er fint 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.
Takk for tilliten og takk for all forbønn.

Frøydis Grinna
Fredrikstad, 31. mars 2015
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