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 2015 har jeg vært med på og engasjert i følgende:
9.-11. januar: Timoteus, 6. kurs, helg 2. Hvittingfoss.
16. januar: MBU LS. Oslo.
6.-8. mars: Menighetsbesøk. Sandnes.
13.-15. mars: Timoteus, 6. kurs, helg 3. Sandefjord/Larvik.
10.-11. april: Utvalgshelg, Speiderkorpset. Holmestrand.
9. mai: MBU LS. Oslo.
13.-16. mai: Metodistkirkens Årskonferanse, Danmark.
17. -21. juni: Metodistkirkens Årskonferanse, Halden.
22.-26. juli: Sommerfesten, Grimstad. Leirprest, Tenleir.
24.-27. september: School of Congregational Develpment, Tallinn. Workshop om Timoteus.
2.-4. oktober: Leder- og pefftreff. Speiderkorpset. Nordtangen, Hadeland.
22.-25. oktober: Konfirmantleir. Solåsen, Larvik.
21.-22. november: Timoteus. 7.kurs, 1. helg. Strand, Sandefjord.
4. desember: Planleggingsmøte for felles korpsleir 2016, med Viggo Klausen. Fredrikstad.
Timoteus lederskole for ungdom er en forholdsvis stor del av jobben min. De siste årene har
vi i gjennomsnitt kjørt et kurs i året. Her er det mye praktisk arbeid med forberedelser til nye
kurs, logistikk og organisering av selve kurshelgene, pluss undervisning og gjennomføring av
kurshelgene. I mars 2015 avsluttet vi kurs nr 6 med åtte deltagere, og i november 2015
startet vi opp kurs nr 7 med 19 deltagere. Ledere i mars var, i tillegg til meg selv, Per
Bradley, Svein Tore Sinnes og Helene Benedikte Granum. I november var det Per, Svein
Tore og meg.
Timoteus har nå holdt på å i ti år, og jeg er glad for at Timoteus har hatt livets rett. Det er nå
litt over 100 unge mennesker som har gjennomført lederkurset, og det er fint å se at mange
av dem er aktive både lokalt, nasjonalt og internasjonalt i kirken vår, ikke minst i MBU. Det
hadde vært flott å se kirken vår satse enda mer på unge folk, og gi dem muligheter til være
med å stake ut veien videre for Metodistkirken i Norge.
På School of Congregational develpment i Tallinn i september hadde jeg en workshop der
jeg fortalte om Timoteus-arbeidet i Norge, og det hadde vært gøy å få se nye lederkurs for
unge dukke opp rundt i biskopsområdet vårt, slik som i Estland.
Jeg opplever at samarbeidet med Korpsstyret er godt, og setter pris på gode samtaler og
møteplasser, både med KS og Korpset generelt. I 2016 skal det være felles korpsleir for alle
Speiderkorpsene, der jeg skal være med som leirprest sammen med Viggo Klausen fra
Misjonsforbundet. Prestenes planleggingen innfor denne leiren startet for et år siden, og jeg
tror det blir en fin og spennende leir!
Høsten 2015 ble jeg valgt til sekretær i European Methodist Youth and Children (EMYC). Her
har jeg tidligere vært med i ti år, og det er spennende å være tilbake. EMYC har
representanter fra barne- og ungdomsarbeidet i Metodistkirken i hele Europa.
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, 22. mars 2016
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