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Dagsorden 
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a. Formand for konferencen (distriktsforstanderen) 
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c. Sekretær for konferencen 
d. Stemmetællere 

2. Menighedens beretning 
a. Præstens beretning 
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c. Menighedens målsætning 
d. Supplerende beretninger 

- Klimaudvalget  
- REJOICE 
-  Voices of Praise 
-  Børne- og ungdomsarbejdet 
-  Spejderne 
-  Kirkeværgerne 

3. Økonomi 
a. Menighedens regnskab 
b. Menighedens budget for året 2023 
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i. Revisionskomité 
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l. Forslagskomite 
m. Godkendelse af ledere 

-  Leder for MBUA (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde) 
-  Leder for MS (Metodistkirkens Spejdere) 
-  Leder for Kor 

n. Øvrige tillidshverv (vælges af menighedsrådet) 
5. Fuldmagter til undervisning og forkyndelse 

a. Lægprædikanter 
b. Smågruppeledere 
c. Kandidater til tjeneste som ordineret 

6. Andre forretninger 
a. Fra årskonferencen til behandling i pastoratskonferencen 
b. Forslag fra pastoratskonferencen til årskonferencen 
c. Øvrige 

7. Eventuelt  
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Beretninger 
Præsten 

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. 
Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i 

bøn og påkaldelse med tak.  
Fil. 4,4-6 

 

Paulus hilser menigheden i Filemon, med en opfordring om at glædes. Som den første 
skabelsesberetnings ord, så er Guds relation til det skabte, at Herren ser, at det skabte er godt 
(1.Mos. 4). Evangeliet som vi kaldes til at forkynde i verden, er det glade budskab, budskabet om 
glæde, lys, varme, kærlighed og fred. Samme hilsen inviterer jeg jer til at sige til jer selv og 
hinanden: Glæd jer! Vi skal på menighedens pastoratskonference fejre Årsfest. I dag, ser vi tilbage 
på alt det, vi har oplevet sammen i 2022, og vi kigger frem mod alt det, der ligger foran os i 2023. 
Det er på tide at stoppe op, være i nuet og lade glæden fylde os. Jeg tror, at Helligånden er i røre i 
vores menighed, og jeg tror, at vores by har brug for metodister, der brænder af kærlighed og 
passion for hinanden og for at gøre verden til et bedre sted. Så lad os på denne festdag glæde os 
over alt det vi har, og alt det som kommer.  
 

Året der gik 
2022 var et spændende år i Betlehemskirken. Vi startede året med 
flot deltagelse til Evangelisk Alliance i Aarhus Valgmenighed, hvor jeg 
talte og vi efterfølgende fik natmad i præsteboligen. Sikke en masse 
metodister der mødte op. Det gjorde mig stolt og tryg at se jer på 
bænkene! Vi måtte, grundet Covid-19, igen aflyse nytårskuren i januar 
for vores frivillige. Det er en skam, for vi kan ikke eksistere uden 
frivillig arbejdskraft. TAK til hver og en som lægger timer, 
engagement, hjerteblod og kroner og ører i Betlehemskirken. Det er 
en gave at være kirke med jer. 
I marts var Betlehemskirken værter for Kvindernes Internationale 
Bededag med fyldte bænkerækker og et efterfølgende mindre drama i 
Kristelig Dagblad om Guds køn, i det brugte bede-materiale, hvor Gud 
omtales som Moder.  
Også i marts måned havde vores ene gospelkor, Voices of Praise besøg af gospelkoret Jacobs 
Ladder fra Solrød Frikirke, Metodistkirken i Solrød. Der var god stemning, latter, smukke toner og 
et brag af en gospelgudstjeneste som afslutning. Det håber vi at gentage i efteråret 2023. Foråret 
stod på oprydning, sortering, udsmidning og en mindre renovering af kirkens 1. sal, bedre kendt 
som børnekirken. Det var skønt at se, hvor meget vi kan, når vi arbejder i flok, og resultatet blev, 
så vi i efteråret har kunnet leje 1. salen ud til Pastoralseminariet. Påsken fejrede vi sammen med 
fællesgudstjenester med Baptistkirken og påskegospel 2. påskedag. I maj var vi igen, efter flere års 
Corona-pause til Landsmøde i Strandby, hvor jeg selv blev fuldt optaget i konferencen og blev 

ordineret ældste. En stor oplevelse og ære og jeg ønsker 
at sige jer alle tak for jeres opbakning, engagement og 
forbøn, både i forbindelse med ordinationen samt min 
afslutning på Aarhus Universitet som kandidat i diakoni. 
Maj måned bød også på fælleskirkelig Pinsegudstjeneste i 
Baptistkirken med flot fremmøde og fest. I juni fejrede vi 
Gospel og Grill, hvor vi hørte Anne Thompson tale en 
sidste gang inden vi skulle tage afsked med hende. Og 
igen til Sankt Hans var der gang i gårdhaven da vi havde 
bål og fællesspisning sammen med Baptistkirken.   



 5/30 

Juni og juli forløb roligt og med et lille antal besøgende til søndagens gudstjenester. I august 
startede vores aktiviteter stille og roligt op igen, men vi må se i øjnene at vores aktiviteter står 
vældigt stille i sommermånederne.  
September bød på endnu en fælleskirkelig gudstjeneste med baptisterne, denne gang fejrede vi 
høsten sammen. Oktober blev en festlig måned med første vielse i Betlehemskirken siden 2017. 
November bød på Allehelgen-gudstjeneste, samt Allehelgen-koncert med REJOICE. December 
indebar festlige adventsgudstjenester, Natkirke og uddeling af Julehjælp til 22 familier i Aarhus og 
omegn.   

Under pandemien startede ildsjæle et arbejde op 
omkring indsamling af midler så vi kunne købe lækkert 
live-streamings-udstyr. Det er endelig kommet hjem fra 
asien, sat op og prøvet af. TAK til jer der har arbejdet 
hårdt på at få alt på plads. Jeg er ked af, hvis nogle af jer 
føler at det her nye udstyr, er en byrde der er lagt på jer. 
Vi er i skrivende stund i gang med at prøve udstyret af, og 
vil i foråret lave små gospelandagter med korene. Jeg 
håber at det her nye udstyr kan nå flere mennesker med 
ordet om Guds fred og kærlighed.    

  
Året der er foran os   
Måden vi arbejder på  
I 2020 skrev jeg bachelor om Betlehemskirken og interviewede 15 personer fra menigheden om 
deres engagement, drømme for fællesskabet og tilknytning til kirken. Og overvejende var alle 15 
personer enige om at de ønskede sig at menigheden skulle vokse, flere mennesker skulle blive 
medlemmer, flere folk på bænkene. For nogle af de interviewede personer drejede det sig om 
økonomi, for andre drejede det sig om at vores menighed er så fin at flere bør lære den at kende 
og for andre handlede det om at sprede Guds Ord. Alt sammen reelle ønsker og drømme for vores 
kirke. Jeg tror, at de drømme afspejler sig i vores måde at arbejde på: At alle gør som de gør i 
dette kirkefællesskab af ren kærlighed til Betlehemskirken, Metodistkirken i Aarhus. Det er et ret 
stærkt vidnesbyrd om kirkens plads i vore hjerter!  
 

I de 4 år jeg har været i Betlehemskirken, har jeg observeret en høj arbejdsmoral, ildsjæle og et 
stort engagement. Menigheden er i mine øjne en menighed med personlighed og en længsel efter 
at se og mærke Helligåndens røre.  
Når nogen i Betlehemskirken får en god ide, foregår arbejdsgangen i nogle tilfælde således at et 
enkelt individ eller to personer sammen søsætter et projekt, et arrangement, et tiltag. I nogle 
tilfælde kommer mange mennesker, både dem der er medlemmer og nogle som ikke er, og 
arrangementet går godt. Andre gange er der en mere sparsom deltagelse, måske grundet 
manglende PR eller manglende opbakning til ideen. Men 
min pointe med denne beskrivelse af arbejdsgangen i 
menigheden er at vi har en tendens til at arbejde som 
individer og ikke som et fællesskab. En tendens jeg i den 
grad selv kan forfalde til, selvom jeg gang på gang, bliver 
husket på, af ældre og mere erfarne kollegaer at jeg aldrig 
må arbejde med noget alene.  
Jeg tror vi mangler at gå i samme retning, på samme tid og 
ikke hver sin, med høj fart. Det bør ændre sig. Ikke fordi nye 
ideer og initiativer bør slås ned, nej tværtimod. Men vi bør 
arbejde i samme retning – i alt hvad vi gør, i måske mere 
bevidst grad end vi gør nu.  
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Nye tider – nye visioner 
Inden du går kold i denne overskrift så vid, at min hovedpointe med 
dette afsnit af beretningen er at vi som fællesskab skal gøre mere af 
det der bygger op og giver mening og energi, og mindre af det som 
er besværligt og usmart. Denne årsfest er kun min anden 
”virkelige” Årsfest i Betlehemskirken. Vi mistede 2 år på Covid hvor 
vi blev klogere på os selv og på den måde vi er menighed på. Men 
måske ser vi stadig skyggetallene i vores fællesskab i dag?  
 

Jeg mener at havde observeret at når menigheden er i 
krisesituationer, så er vi gode til at rykke sammen, løfte i flok og 
hjælpe hinanden. Men hvem er vi, som fællesskab i fredstider? Min 
og menighedsrådets vurdering er at vi mangler en ny vision at 
arbejde hen imod. Oprindeligt var 2025 vores mål, men grundet 
covid, bør dette årstal, i stedet være 2030? 
 

Vi kan arbejde videre med tre nye fokusområder de næste 7 år:  
1) Menigheden som væksthus: Et sted hvor vi alle får den åndelige føde vi behøver, eller i 

hvert fald har muligheden for det. Det vil sige smågruppetiltag til alle, relevant forkyndelse, 
gudstjenester vi gider at deltage i samt et omsorgsfuldt og kærligt fællesskab. Menigheden 
som et sted hvor mennesker erfarer at de er elsket af Jesus, ganske som de er. Det kan 
betyde:  

• Smågruppetiltag og undervisning, som alle kan deltage i  
• Gudstjenester med relevant musik og forkyndelse, hvor vi som menighed får den 

åndelige føde vi behøver  
• Diakoni, omsorg for vores by og næste i bøn og handling 
• Undervisning og fællesskab også med andre kirker, eksempelvis vores samarbejde 

med Immanuelskirken, Baptistkirken i Aarhus   
• Åben, kærlig og ærlig kommunikation internt   

 

2) Nye medlemmer: Tilbud og en fastlagt konkret plan for hvor ”man går hen” hvis man 
ønsker at udforske sin tro og er nysgerrig på menighedsfællesskabet. 

• Natkirke: Tilbud med mad, fællesskab, undervisning og forkyndelse. For nye og 
gamle medlemmer. Natkirke kan etablere en form for smågruppe, i og med at 
kernemenighedens størrelse er så lille, at vi kan betragte menigheden som en 
smågruppe.  

• Diakoni: Tiltag hvor mennesker kan gøre noget med deres hænder for at hjælpe 
andre. Handlinger, som gør os relevante i den by vi er kirke i.   
 

3) Det som gør os godt: Jeg ser min menigheds ild, passion og gnist i gudstjenestelivet, ved 
nadveren, i bønnen, i musikken, i passioneret bestyrelsesarbejde og praktisk arbejde – det 
er en gave hver gang. Men jeg ser den samme gnist når vi spiser sammen, griner sammen, 
ER sammen. Det skal vi gøre noget mere.  

• Fællesspisning, hvor vi passer godt på dem som får komfuret til at spille  
• Arrangementer hvor vi ser, taler og griner sammen  
• Åben, kærlig og ærlig kommunikation internt  
• Menighedstur min. hvert andet år, hvor vi får ekstern undervisning, spiller, leger, 

spiser, griner, beder og er sammen.   
 

Så, en måde at arbejde med disse fokusområder på, er ved at alt hvad vi gør, bør kunne spejle sig 
ind i et eller flere af disse fokusområder.   
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Her kan vi starte 
Menighedsrådet har i forberedelserne til denne årsfest arbejdet med disse fokusområder og 
snakket om menighedens udvikling.  
 

Natkirke – aftenkirke – walk in   
Stort set hver søndag, sidder der nye mennesker på vores kirkebænke. Studerende, singler, 
mennesker der er langt i deres trosrejse og mennesker som knapt er begyndt. Min oplevelse er at 
vi er gode til at tage imod nye: Tale med dem, byde dem på kaffe, hilse og være til stede. Både 
velkomstteamet og menigheden som fællesskab SER mennesker der kommer ind ad døren. 
Menighedsrådet ser en mulighed i at fortsætte konceptet omkring Natkirke, i og med at 
tidspunktet altså søndag eftermiddag og aften virker oplagt. Vi oplevede i december 2022 til 
Natkirke, hvordan menighedens fællesskab i foyeren styrkedes af at spise sammen, spille spil, tale, 
skifte service ud mv. Det vil vi gerne gøre mere af. Vi vil benytte os af den succesfulde model fra 
adventen 2022, Natkirke: Mulighed for bøn i kirken, fællesskab og mad i foyeren samt en aften-
andagt, ca. en gang om måneden, for alle der ønsker at deltage, inkl. dem der ”ser fællesskabet 
an”.    

 
 
 
 

 
Det visionære  
Vi har flere områder, hvor vi kan arbejde fokuseret og dedikeret på disse fokusområder. 
Menighedsrådet fungerer i skrivende stund, primært som et forretningsudvalg med mange 
administrative opgaver og beslutninger. På samme vis har pastoralkomiteen i flere år mere eller 
mindre fungeret som et HR-udvalg med stort fokus på menighedens ansatte. Der skal lyde en stor 
tak til begge udvalg for jeres store arbejde.  
Menighedsrådet vil i det kommende arbejdsår, lave mere visionært udviklingsarbejde og mindre 
forretningspræget administrativ drift. Ledergruppen, bestående at menighedsforstanderen, 
læglederen og menighedsrådsformanden vil i højere grad varetage disse administrative opgaver 
og beslutninger i højere grad fremover, for at frigive tid og ressourcer fra menighedsrådet. 
Endvidere vil menighedsrådet arbejde på at finde en mindre selvstændig gruppe, som skal arbejde 
med at få flere indtægter i menighedens kasse, de kommende to år. Arbejdsgruppen skal forstås 
som en projektgruppe, der arbejder med dette område indtil 2025, for så, forhåbentligvis at havde 
startet nye tiltag som forbedrer menighedens økonomi.      
 

Med glæde og med en stor tak for endnu en flot år i Betlehemskirken 
Maria Thaarup, Menighedsforstander   
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Statistik  
  2022 2021 
Bekendende medlemmer pr. 1. januar  80 81 
Optaget  1 4 

Tilflyttede  1 0 
Fraflyttede  0 0 
Udmeldte  2 5 
Slettet efter pastoratskonferencens beslutning  0 0 
Døde  1 0 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bekendende medlemmer pr. 31. december  79 80 
Døbte medlemmer under 18 år  30 29 
Døbte medlemmer over 18 år  42 39 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Samlet metodistbefolkning  151 148 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reel kontaktkreds  285 280 
Gudstjenestedeltagelse  35 30 
Gudstjenestedeltagelse, søndag formiddag  21 20 
Gudstjenester, online  - 17 
Gudstjeneste, online, antal visninger i alt  - 12.312 
Lægprædikanter  3 3 
Smågrupper  2 2 
Smågruppedeltagere  20 24 
Metodistkirkens Ungdomsforening  21 19 
Metodistkirkens Spejdere  23 24 
Børnearbejdet (Børnekirken)  3 3 
Voices of Praise  23 22 
REJOICE  33 31
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Klimaudvalget 
I forbindelse med sidste årsmøde blev Betlehemskirken medlem af organisationen Grøn Kirke. Det 
er vi stadig meget stolte af!  
Efter årsmødet sidste år inviterede klimaudvalget til en menighedsaften om Grøn Kirke arbejdet 
og Betlehemskirkens grønne profil i fremtiden. Vi drømte om, at flere i menigheden ville blive 
inspireret, dele drømme for fremtiden med os og bidrage til arbejdet i Klimaudvalget. Da der ikke 
var nogle tilmeldinger, blev aftenen aflyst.  
Siden da har arbejdet i Klimaudvalget ligget stille. Forberedelsen til at blive optaget som Grøn 
Kirke havde krævet et stort stykke arbejde i året op til sidste årsmøde, og uden støtte fra resten af 
menigheden, har der ikke været gejst til at arbejde videre med nye initiativer.  
I slutningen af 2022 blev der dog etableret affaldssortering i kirkens køkken. Det er en lille men 
vigtig indsats, og de små ændringer i hverdagen har også berettigelse. 
 

Grøn-Kirke og klimaudvalg i fremtiden? 
Vi overdrager stafetten og Grøn-Kirke kasketten til menighedsrådet.  
Bæredygtighed og Grøn omstilling er stadig vigtigt og som kirke har vi et medansvar. Men fordi der 
ikke er hænder eller gejst til at drive klimaudvalget og arbejdet videre på nuværende tidspunkt, 
overdrager vi ansvaret og beslutningsretten til menighedsrådet.  
 

For at være medlem af Grøn Kirke skal man opfylde 25 ud af 48 grønne tiltag, - og det gør 
Betlehemskirken! Men det er også et krav, at menigheden har et grønt udvalg for at være 
medlem. Samtidig vurderer vi, at det er omsonst at have et udvalg, der ikke er aktivt.   
 

Menighedsrådet må altså overveje Betlehemskirkens grønne profil for fremtiden og tage stilling til 
hvorvidt vi fortsat skal være Grøn Kirke. 

Klimaudvalget 
Anne, Frederik, Preben, Tine, Amanda & Marie 
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REJOICE 
REJOICE består stadig af ca. 30 sangere, som fungerer som både et musikalsk fællesskab og et 
socialt fællesskab. Koret øver hver tirsdag aften og synger til ca. 1 gospelgudstjeneste om 
måneden. 
Det sidste års tid har været præget af, at de fleste lidt skal trækkes op efter tiden med Corona. Og 
sådan er der sikkert mange aktiviteter og fællesskaber der mærker det. Fra at gå fra ingenting til 
igen at køre på fuld kraft, er noget der lige skal læres igen.  
Det er stadig en gave at synge til kirkens gospelgudstjenester, mens koncerterne ud af huset har 
været ikke-eksisterende de sidste 2-3 år. Dog fik vi i efteråret besøg på en øveaften af en stor 
gruppe unge fra en håndboldklub, som fik en lille minikoncert i kirken. Men fremadrettet håber vi 
på igen at komme ud af huset og give koncerter. Og heldigvis er der allerede et par datoer i 
kalenderen.  
Derudover har vi givet koncerter i kirken til Påske og til Alle Helgen. Det er 2 gode projekter for 
koret, og vi håber, det kan blive en god tradition i samarbejde med menigheden.  
Jeg er meget taknemmelig for det fællesskab der er skabt i koret og jeg ved at vores tirsdag 
aftener betyder meget ikke kun musikalsk, men også for kormedlemmernes trosrejse - individuelt 
og sammen. Øveaftenerne og gospelgudstjenesterne er i den grad med til at skabe plads til Gud, 
refleksion, spørgsmål og gode snakke.  
Mit ønske fremadrettet kunne være, at flere fra vores menighed har lyst til at lære 
kormedlemmerne at kende. Møde dem til gospelgudstjenesterne, snakke med dem - ikke se dem 
som nogen der kommer og optræder med gospelsange, men se på dem som om de er et team fra 
vores kirke, som er med til at lede nogle af vores gudstjenester. Det er det jeg fortæller dem, er 
deres opgave. 
Måske nogle endda kunne kigge forbi om tirsdagen når vi øver - måske med en kage, æbler fra 
haven og lige hilse på... 
De ca. 30 sangere i REJOICE er en stor del af vores aktivitetsliv i kirken og jeg tror vi skal møde dem 
der hvor de har interesse i at være, hvis vi gerne vil lære dem at kende og delagtiggøre dem i alt 
det andet dejlige vi laver i vores kirke.  
Jeg er hvert eneste år taknemmelig og glad for at få lov til at være REJOICE’s leder og dirigent. Det 
er en velsignelse at dele gospelmusikkens budskab med korsangerne og i det hele taget dele liv 
med dem. Tak til alle jer i menigheden for jeres tillid til, at jeg med Gud som kompas kan lede 
koret og gospelgudstjenesterne.  

Korleder, Lene Nørrelykke   
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Voices of Praise 
Så gik det Herrens år 2022, hvor Corona endelig slap sit tag i 
befolkningen, og verden lige så stille vendte tilbage til normal.  
 

Glæden var ikke til at tage fejl af, og vores lille kor fik sig 
mange gode oplevelser, blandt andet afholdte vi 
gudstjenester og julekoncert, og så havde vi i marts 2022 
besøg af gospelkoret Jacobs Ladder, fra Solrød.  
Det blev til en dejlig weekend, fyldt med sang og fællesskab, 
mange høje og lange grineture, og nye venskaber opstod på 
tværs af korets medlemmer.  
 

Det er planen, og VoP i efteråret 2023 skal en tur til Solrød, og 
forhåbentligt gentage succesen og have en dejlig weekend.  
 

Som så mange andre foreninger og andet frivilligt i Danmark, har VoP også lidt af faldende 
medlemstal efter Corona. Det er en tendens der ses i hele landet. Over en bred kam melder 
diverse sportsforeninger, klubber, kor og andre organisationer der rækker ind i danskernes 
fritidsaktiviteter om faldende medlemstal.  
Corona har gjort noget ved den måde vi forvalter vores fritid på. For mange har det været svært at 
komme ”tilbage til livet igen”, og mange har haft svært ved at proppe den tid de før brugte til 
fritidsaktiviteter tilbage i kalenderen igen.  
 

Dog ser vi en tydelig tendens til, at foråret 2023 bliver et vendepunkt med hensyn til antal af 
medlemmer i koret, så lyset er for enden af tunnellen, og det bliver skarpere og skarpere. Vi skal 
bare holde ud lidt endnu.  
 

Igennem 2022 havde vi i koret to pianister. Vores faste pianist Kristian Svenningsen, der spillede 
med os i foråret, var i efteråret en tur i Oslo som en del af sit studie. Han er tilbage igen her i 
foråret 2023. Fra VoP skal der lyde en stor tak til pianist Asbjørn Lauridsen, som var vikar da 
Kristian var væk. Tusind tak Asbjørn, det var en fornøjelse at have dig sammen med os! 
 

Vi giver os i kast med 2023, med masser af gå-på-mod, gospelmusik og fællesskab, kage og hygge 
og alt det der hører sig til i VoP.  
 

Godt 2023, til os alle.  
Med venlig hilsen Julie Bie, dirigent i Voices of Praise 
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MBUA – Børne- og Ungdomsarbejdet 
MBUA har desværre stået ret stille dette seneste år. Vi kan dog som altid skrive navn på at have 
sendt et hold ledere afsted på både påskelejr, nytårslejr og børnelejr. Det er vi naturligvis meget 
stolte af. MBUF på nationalt plan er vigtigt og meningsfyldt arbejde. Derudover har vi sammen 
med MSA støttet fastelavn og Vinterhjælp. På den måde har vi været med til at hjælpe udfordrede 
børnefamilier med at få den bedst mulige vinterferie. 

Frederik K. Marqversen 
Formand for MBUA 

 
Spejderne 
Der er ikke ugentlige spejdermøder længere. Vores 
aktive spejdere skulle noget andet, og der er ikke 
kommet nye til trods nogle meget vel besøgte 
spejderdage for den lokale SFO.  
I 2022 var spejderdagen over temaet Sørøvere og 
pirater. Det foregik i Øgadehuset og i den dertil hørende 
have. De unge skulle bl.a. lave deres eget sørøver 
tørklæde og klap for øjet. De skulle gå balancegang for at 
hejse sørøver flaget og til sidst finde en skjult skat. Vi 
havde selvfølgelig også bål til at riste skumfiduser over. 
Spejderstaben var i dagens anledning flerdoblet med 
gode unge som ældre kræfter. Det er dejligt, at folk er 
villige til at hjælpe, når der er brug for det.  
Der kom som nævnt ikke nogle nye spejdere ud af det - 
de unge mennesker går til så meget, og de spejder interesserede gik allerede til spejder et andet 
sted.  
Derudover har der været deltagelse af to Århus ledere på den årlige PFT - patruljefører træning.  
 

Vi har selvfølgelig talt om fremtiden - om det var tid til helt at nedlægge Århus gruppen, men det 
er vi alligevel ikke klar til endnu. Med den lille aktivitet er der ikke så meget arbejde i at fortsætte - 
i dvale.  
Vi har faktisk talt om at lave/invitere lederne og “gamle” spejdere til en spejder-hygge dag evt. i 
forbindelse med en PFT planlægningsweekend i efteråret.  

På spejdernes vegne.  
Jette Barkholt- gruppeleder 
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Kirkeværgerne 
Kirkebygningen 
2022 var et år, hvor der er sket rigtig meget med vores bygning.  
 

1. sal – den gamle børnekirke 
I kirkebygningen blev 1. sal gjort klar til 
Pastoralseminariet, der havde lejet lokalet hele efteråret 
2022. Som udgangspunkt er de meget glade for at være 
hos os og der er flere fordele for dem ved at leje vores 
lokale. Desværre fik de under en arbejdspladsvurdering 
klager over hovedpine fra flere, efter at have været i 
lokalet hele dage og flere dage i træk. På 
Pastoralseminariets opfordring og for deres regning fik vi 
Teknologisk Institut ud til at undersøge bygningen. De 
kunne dog ikke konstatere de store problemer. Der blev 

fundet en enkelt plet på 2. sal med skimmelsvamp, men ikke noget på 1. sal.  
Sammen med Pastoralseminariet har vi besluttet at få et tilbud på etablering af ventilation i 
lokalet på 1. sal samt en anden mere allergivenlig gulvbelægning. Også her er Pastoralseminariet 
villig til at bidrage økonomisk mod at vi kan lave en længerevarende aftale om udlejning.  
 
 

Foyeren 
Foyeren er blevet gjort mere brugbar. Der er kommet 
borde og stole, der kan bruges til kaffe efter 
gudstjenester, ved korøvelser samt frokost for 
Pastoralseminariet. Derudover har vi anskaffet en lille 
buffet og nyt porcelæn, som gør det nemmere at servere 
bl.a. kaffe på en inkluderende og hyggelig måde.  
$Sidst men ikke mindst har loftet fået lydisolerende 
troldtekt på, så man nu kan høre dem man taler med 
uden at høre alle andre J 
 
 

Spejderlokalet 
Loftet i spejderlokalet er ødelagt af fugt - måske fordi dampspærren i 20-25 år har holdt fugten 
inde i isoleringen. Lige pt. ser det ikke ud til, at det blotlagte loft er fugtigt. Der skal findes en 
fremadrettet løsning og inkl. reparation af loftet kan dette nemt løbe op i kr. 30-50.000. 
 
 

Baggangen 
Hele projektet med renovering af baggangen er nu færdigt! 
Gulvet er blevet genetableret med terrazzogulv, og tilsvarende er 
loftet i kælderen og vaskerummet færdiggjort. 
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Kirkesalen 
I vinteren 2022-2023 har kirkesalen været ualmindelig kold. Dette 
skyldes ikke kun temperaturrestriktioner for offentlige bygninger 
men også at vi har yderligere problemer. 
Varmeblæseren bagerst i kirken er stået af. Der arbejdes i skrivende 
stund på at få indhentet tilbud på reparation, så den er kørende 
igen til efteråret.  
Derudover undersøges det om der kan laves en form for flytbar 
isolering mellem pulpituret og kirkesalen, så vi kan undgå 1) at 
varmen ender deroppe. 2) at kulden fra køkkenet på 2. sal kommer 
ned i kirkesalen. 
 

Skrevet på baggrund af  
seneste kirkeværgemøde i marts 2023. 

Mogens Flinck Hansen 
 
 
Ejendommen Nørre Alle 86 
Ejendommen er fuldt udlejet og vi har i 2022 afsluttet udskiftningen af vinduer, så hele 
ejendommen nu har fået træ/alu vinduer, og støj fra gaden er reduceret markant i lejlighederne.  
 

Gården er blevet indrettet med havemøbler og et toilet med direkte adgang fra gården er 
renoveret.  

Jeanette Holm 
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Regnskaber 
Menigheden  

Betlehemskirken - Sammendrag
Budget

2023
Regnskab

2022
Budget

2022
Regnskab

2021
Regnskab

2020

Indtægter
Bidrag, kollekter, gaver til menigheden i alt 375000 338.865 375.000 354.706 360.343
Kollekter og gaver til andre formål 5500 4.614 6.000 85.640 10.445
Kollekter og gaver til mission 23000 45.135 33.500 32.936 23.440
Arrangementer/aktiviteter 101000 93.181 105.450 52.400 72.177
Gaver til uddannelse 0 0 400 790 395
Lejeindtægter 60000 58.850 60.000 15.071 9.000
Refusioner og tilskud 281070 47.127 26.300 19.100 25.109
Anvendt af hensættelse (VoP, Søgemedier, PR/Bannere) 4500 78.685 4.500 22.860 41.978
Indtægter i alt 850.070 666.456 611.150 583.503 542.887

Udgifter
Iligninger til Metodistkirkens Hovedkasse 36000 32.835 32.835 30.000 29.250
Kollekter og gaver til andre formål 5500 4.614 6.000 6.955 10.445
Kollekter og gaver til mission 23000 45.135 33.500 32.936 23.440
Arrangementer/aktiviteter 31500 27.656 34.900 8.708 19.905
Uddannelse 4000 2.900 3.400 1.942 3.740
Præsteløn Aarhus 308500 271.135 280.200 189.933 242.958
Menighedens andel af pension 37200 24.997 25.000 26.126 26.291
Forsikring ansatte 5000 4.796 5.000 4.865 4.343
Musikarbejdet løn 130600 125.150 129.000 87.070 90.850
Rengøringsløn (uændret timetal i forhold til 2019) 16800 14.308 16.800 11.602 21.719
Kørsel 4000 4.181 7.000 4.807 3.675
Lønadministration 9000 5.896 9.000 8.626 7.379
Øvrige medarbejderudgifter 7200 7.318 7.200 5.851 7.369
Kontoromkostninger 24150 24.820 20.150 15.995 19.964
PR 4500 0 4.500 24.267 16.770
Bygninger og inventar 344150 115.190 104.675 77.786 56.986
Nyanskaffelser 10000 108.778 1.000 0 21.202
Fælleskirkeligt arbejde 1600 0 1.600 1.000 2.120
Alteromkostninger 6000 6.414 6.000 5.055 5.804
Køkkenomkostninger 2000 4.087 2.000 828 1.365
Corona værnemidler 0 784 0 225 1.791
Gaver 1500 2.941 1.500 696 1.727
Renter 500 770 1.500 1.151 1.558
Diverse 0 0 0 459 0
Udgifter i alt 1.012.700 834.704 732.760 625.568 620.651

Resultat -162.630 -168.248 -121.610 -42.065 -77.764
ekskl. teknisk afskrivning på kirkebygning

Balance pr. 31. december
Budget

2023
Regnskab

2022
Budget

2022
Regnskab

2021
Regnskab

2020

Aktiver
Likvide midler:
   Bankkonto, Djursland Bank 39.513 82600 28.743 140.251 192.236
Andre værdier:
   Tilgodehavender/forudbetalinger 38.000 37297 55.000 50.400 63.549
   Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opsparing 0 0 0 0 0
Kirkebygning primo 1.840.000 1.880.000 1.880.000 1.920.000 1.960.000
   Kirkebygning afskrivning 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Kirkebygning ultimo 1.800.000 1.840.000 1.840.000 1.880.000 1.920.000
Aktiver i alt 1.877.513 1.959.897 1.923.743 2.070.651 2.175.785

Passiver
Egenkapital:
Egenkapital primo 1.720.293 1.828.541 1.828.541 1.910.606 2.028.370
   Årets resultat -162.630 -168.248 -121.610 -42.065 -77.764
   Afskrivning af kirkebygning -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000
   Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opsparing 200.000 100.000 0 0 0
Egenkapital ultimo 1.717.663 1.720.293 1.666.931 1.828.541 1.910.606
Fremmedkapital:
   Forskud på arv 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
   Tilbageholdte lønomkostninger (A-skat, AM, ATP; Feriepenge) 39.000 38652 50.000 38.193 122.462
   Hensat til særlige projekter 50.000 65771 135.962 140.462 84.637
   Hensat til REJOICE New York 850 850 850 850 850
   Skyldige omkostninger / forudbetalte tilskud 20.000 84331 20.000 12.605 7.230
Passiver i alt 1.877.513 1.959.897 1.923.743 2.070.651 2.175.785
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Budget
2023

Regnskab
2022

Budget
2022

Regnskab
2021

Regnskab
2020

Indtægter
Menighedsbidrag 300.000 251.480 300.000 283.441 299.883
Kollekter 45.000 47.274 45.000 47.239 42.537
Efterårsindsamling 20.000 25.124 20.000 21.042 15.600
Gaver m.v. 10.000 14.988 10.000 2.984 2.323
Bidrag, kollekter, gaver til menigheden i alt 375.000 338.865 375.000 354.706 360.343
Kollekt præsteuddannelse 1.000 855 1.500 1.900 1.694
Kollekt til årsmødet 1.500 1.265 2.000 2.475 1.460
Kollekt til Forårsindsamling (MBUA) 1.500 777 1.500 1.130 2.750
Kollekt til MSA 0 0 0 0 1.970
Kollekt til MBUF Danmark 1.500 1.717 1.000 1.450 776
Kollekt til "En trist sag" 0 0 0 0 1.795
Indsamling til udstyr 0 0 0 28.685 0
Gave til udstyr 0 0 0 50.000 0
Kollekter og gaver til andre formål 5.500 4.614 6.000 85.640 10.445
Kollekt til Letland 5.000 2.862 10.000 7.930 10.534
Gaver til Pastor Vera, Letland (SFO) 6.000 6.100 6.000 6.000 6.000
Kollekt og gaver til Indien 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500
Kollekt til Congo 0 0 0 0 3.050
Kollekt til Ukraine 0 10.871 10.000 0 0
Kollekt til julehjælp 5.000 12.571 0 12.485 0
Kollekt juleaften 5.000 8.072 5.000 5.021 1.780
Øvrige 1.000 3.659 1.000 0 576
Kollekter og gaver til mission 23.000 45.135 33.500 32.936 23.440
Menighedens årsmøde 0 0 0 0 3.000
REJOICE kontingenter 49.500 47.200 49.600 49.600 45.250
REJOICE koncerter 11.250 9.356 11.250 0 8.000
VoP kontingenter 36.250 30.900 35.000 0 0
VoP koncerter 2.500 2.650 2.500 2.100 0
Oh, my gospel 0 0 0 0 10.997
VoP & Jacobs Ladder weekend 0 2.775 3.600 0 0
S'Nak og Æd 0 0 0 0 2.675
Kirkefrokoster 1.000 0 0 700 1.925
Skt. Hans / Gospel med grill 0 0 3.000 0 0
Seniorkreds 0 0 0 0 30
Andre arrangementer 500 300 500 0 300
Arrangementer/aktiviteter 101.000 93.181 105.450 52.400 72.177
Gaver til uddannelse (2019 var inkl. School of Congregational Development) 0 0 400 790 395
Gaver til uddannelse 0 0 400 790 395
Lejeindtægter 60.000 58.850 60.000 15.071 9.000
Tilskud fra Nørre Allé 86 opsparing 0 0 0 0 0
Tilskud fra Farmen opsparing 259.000 17.034 0 0 0
Lokalforeningsfonden 5.870 7.296 7.300 0 7.609
Andre indtægter 0 2.700 0 0 0
Forsikring erstatning 0 3.897 0 0 0
Momskompensation (hovedkassen) 7.000 7.000 9.000 9.200 8.400
Lotto gave (hovedkassen) 9.200 9.200 10.000 9.900 9.100
Refusioner og tilskud 281.070 47.127 26.300 19.100 25.109
Anvendt af hensættelse (VoP, Søgemedier, PR/Bannere) 4.500 78.685 4.500 22.860 41.978
Indtægter i alt 850.070 666.456 611.150 583.503 542.887

Betlehemskirken - Detaljer 
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Budget
2023

Regnskab
2022

Budget
2022

Regnskab
2021

Regnskab
2020

Udgifter
Bekendende medlemmer 28.440 26.400 26.400 24.300 24.300
Døbte medlemmer 7.560 6.435 6.435 5.700 4.950
Iligninger til Metodistkirkens Hovedkasse 36000 32835 32835 30000 29.250
Kollekt præsteuddannelse 1.000 855 1.500 1900 1.694
Kollekt til årsmødet 1.500 1.265 2.000 2475 1.460
Kollekt til Forårsindsamling (MBUA) 1.500 777 1.500 1130 2.750
Kollekt til MSA 0 0 0 0 1.970
Kollekt til MBUF Danmark 1.500 1.717 1.000 1450 776
Kollekt til "En trist sag" 0 0 0 0 1.795
Kollekter og gaver til andre formål 5.500 4.614 6.000 6.955 10.445
Kollekt til Letland 5.000 2.862 10.000 7.930 10.534
Gaver til Pastor Vera, Letland (SFO) 6.000 6.100 6.000 6.000 6.000
Kollekt og gaver til Indien 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500
Kollekt til Congo 0 0 0 3.050
Kollekt til Ukraine 0 10.871 10.000 0 0
Kollekt til julehjælp 5.000 12.571 0 12.485 0
Kollekt juleaften 5.000 8.072 5.000 5.021 1.780
Øvrige 1.000 3.659 1.000 0 576
Kollekter og gaver til mission 23.000 45.135 33.500 32.936 23.440
Menighedens årsmøde 2.500 1.691 4.000 0 2.278
Koncert REJOICE 6.000 512 2.500 0 0
Koncert VoP (1 koncert) 3.000 3.012 2.500 2.706 501
Oh My Gospel 0 0 0 0 8.000
VoP & Jacobs Ladder 3.000 7.670 7.600 0 0
Landsmødedeltagelse 5.000 5.090 8.100 0 0
Skt. Hans / Gospel med grill 500 0 3.000 0 0
Kirkefrokoster 1.000 0 0 397 1.271
Nytårskur 3.000 0 0 0 2.844
Gudstjenester 0 802 0 0 0
Café (S'Nak og Æd, Ungdomscafé) 0 0 0 0 2.233
Café-gudstjenester 4.000 3.502 4.000 1.917 1.905
Familie-/Børnegudstjenester 1.000 126 1.000 0 151
Fastelavn 500 398 500 749 673
Øvrige gudstjenesteomkostninger 500 1.330 0 1.747 0
Juleaften 500 0 500 0 0
Tilskud Letlands tur 0 2.635 0 0 0
Seniorkreds 0 0 200 0 49
Andre arrangementer 1.000 889 1.000 1.192 0
Arrangementer/aktiviteter 31.500 27.656 34.900 8.708 19.905
Præsternes efterårsmøde 3.000 2.900 2.000 1.000 3.000
Willow Creek deltagelse 0 0 400 790 395
Konfirmationsforberedelse 1.000 0 1.000 152 174
Anden uddannelse 0 0 0 0 171
Uddannelse 4.000 2.900 3.400 1.942 3.740
Præsteløn 298.500 260.436 270.200 171.933 198.324
Honorar 10.000 10.500 10.000 18.000 15.000
Indefrosne feriepenge 0 199 0 0 29.634
Præsteløn Aarhus 308.500 271.135 280.200 189.933 242.958
Menighedens andel af pension 37.200 24.997 25.000 26.126 26.291
Arbejdsskadeforsikring 5000 4.796 5.000 4.865 4.343
Forsikring ansatte 5.000 4.796 5.000 4.865 4.343
Gudstjenester 25.000 33.905 26.200 26.828 23.020
REJOICE 52.800 43.575 51.400 47.242 50.330
VoP 52.800 47.671 51.400 13.000 17.500
Musikarbejdet løn 130.600 125.150 129.000 87.070 90.850
Rengøringsløn (uændret timetal i forhold til 2019) 16.800 14.308 16.800 11.602 21.719
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Kørsel 4.000 4.181 7.000 4.807 3.675
Lønadministration 9.000 5.896 9.000 8.626 7.379
ATP 3.000 3.621 3.000 3.012 3.415
Barselsfond 3.000 3.130 3.000 2.839 3.844
Præsteskjorte + gardinpenge 1.200 567 1.200 0 0
Arbejdsfrokost 0 0 0 0 110
Øvrige medarbejderudgifter 7.200 7.318 7.200 5.851 7.369
Kontoromkostninger 6.500 6.523 2.000 2.001 2.123
Printerblæk 4.000 4.909 2.000 1.713 5.165
Bibellæseplaner 300 300 300 300 300
Årbøger 450 450 450 450 0
Porto, telefon og internet 9.000 8.829 13.000 9.209 9.949
MobilePay Gebyr 1.300 1.270 1.200 1.259 1.278
Gebyrer i øvrigt 2.600 2.539 1.200 1.063 1.149
Kontoromkostninger 24.150 24.820 20.150 15.995 19.964
Nyhedsbrev 0 0 0 0 550
Banner m.m. 4.500 0 4.500 124 742
Annonce og brochurer Café 0 0 0 1.283 0
Søgemedier 0 0 0 22.860 15.478
PR 4.500 0 4.500 24.267 16.770
Varme/vand 35.000 30.984 37.000 31.115 24.653
El 13.500 13.219 8.000 4.859 878
TRYG Erhvervsforsikring (bonus kr. 1614 udb. I 2019) 11.000 11.504 10000 9.993 8.590
Forsikringer 10.000 9.767 9.500 9.529 9.385
Tensid Graffiti-fjernelse 5.800 5.613 5.575 5.575 5.575
Årligt orgeleftersyn 5.400 5.325 5.100 5.029 4.930
Fibernet i kirkebygning 7.600 7.118 0 0 0
Eftersyn brandudstyr 500 0 500 1.606 0
Vinduespudser 3.100 3.095 3.000 3.025 2.975
Rengøringsartikler 250 131 0 0 0
Mindre renovering og klargøring af 1. sal til udlejning 1.000 3.396 25.000 0 0
Større reparationer (baggang 2023) 250.000 0 0 0 0
Andre mindre reparationer 1.000 25.039 1.000 7.055 0
Bygninger og inventar 344.150 115.190 104.675 77.786 56.986
Mikrofoner 0 0 0 0 9.000
Lyd- og videoanlæg 9.000 90.546 0 0 0
Opgradering af menighedsrum til udlejning 0 12.335 0 0 0
Printer til kontoret 0 0 0 0 3.765
Ny lås til bagdøren 0 0 0 0 5.707
Lys i kirketårnet 0 0 0 0 2.730
Kopper m.v. til køkken 0 3.868 0 0 0
Diverse 1.000 2.029 1.000 0 0
Nyanskaffelser 10.000 108.778 1.000 0 21.202
KirkeCare 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Evangelisk Alliance 600 0 600 0 1.120
Fælleskirkeligt arbejde 1.600 0 1.600 1.000 2.120
Alteromkostninger 6.000 6.414 6.000 5.055 5.804
Køkkenomkostninger 2.000 4.087 2.000 828 1.365
Corona værnemidler 0 784 0 225 1.791
Gaver 1.500 2.941 1.500 696 1.727
Renter 500 770 1.500 1.151 1.558
Hensat til projekter 0 0 0 78.685 0
Diverse 0 0 0 459 0
Udgifter i alt 1.012.700 834.704 732.760 625.568 620.651

Resultat -162.630 -168.248 -121.610 -42.065 -77.764
ekskl. teknisk afskrivning på kirkebygning

Budget
2023

Regnskab
2022

Budget
2022

Regnskab
2021

Regnskab
2020



 19/30 

Særlig opsparing fra Nørre Allé 86 2022

Indtægter:
Renter fra Garantkonto 500
Indtægter i alt: 500

Udgifter:
Bevilget dækning af menighedens underskud 2020 100.000
Renter Garantkronekonto 5.168
Bankgebyr 1.009
Udgifter i alt: 106.177

Årets resultat -105.677

Likvide midler:
Sparekassen Kronjylland Garantkonto 20.000
Sparekassen Kronjylland Garantkronekonto 732.626
Likvide midler i alt: 752.626
Tilgodehavende 0
Aktiver i alt: 752.626

Passiver:
Formue 1/1 2022 858.303
Årets resultat -105.677
Formue 31/12 2022 752.626

Kjeld Ørsted Jensen
Kasserer
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Særlig opsparing fra Farmen 2022

Indtægter:
Modtaget fra Farmen 796.000
Indtægter i alt: 796.000

Udgifter:
Renter 2.053
Tilskud til menigheden besluttet af menighedsrådet:
     Lyd-/streamingsudstyr 11.543
     Billeje Letlandstur 2.635
     Porcelæn til køkken 2.856
Udgifter i alt: 19.087

Årets resultat 776.913

Likvide midler:
Djursland Bank 716.021
Tilgodehavende
Aarhus menighed 60.892
Aktiver i alt: 776.913

Passiver:
Formue 1/1 2022 0
Årets resultat 776.913
Formue 31/12 2022 776.913

Kjeld Ørsted Jensen
Kasserer
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Oversigt over tillidsposter og valg 
Personer på valg er skrevet med kursiv. Tallet efter postens navn er valgperioden. Forslagene fra 
forslagskomitéen kommer senere. Du er velkommen til at stille bænkeforslag.  
 
Menighedsrådsformand (1)  Pastoralkomitéformand (3) 
Mogens Flinck Hansen (1)  Vakant  
   
Forslag:  Forslag: 
?  ? 
   
   
Lægleder (1)  Pastoralkomité (3) 
Jette Barkholt (1)  Jette Barkholt (3) 
  Susanne Marqversen (3) 
Forslag:  Helene Flinck Hansen (2) 
?  Troels Østergaard Nielsen (1) 
  Jonas Thuesen (1) 
  Ex off.:    1. Årskonferencerepr. 
Kasserer (1)   
Kjeld Ørsted Jensen (1)  Forslag: 
  ? 
Forslag:  ? 
?   
   
  Finanskomité (1) 
Kirkeværgere (3)  Menighedsrådet (1) 
Troels Østergaard Nielsen (Kirken) (3)   
Charlotte Triel (Farmen) (3)  Forslag: 
Jens Gjessø (Kirken) (2)  ? 
Jeanette Holm (Nr. Allé 86) (1)   
Henrik Jensen (Kirken) (1)   
Ex. Off.:    Menighedsforstander  1. repr. til årskonferencen (4) 
  (valgt for kvadrienniet 2021-2024) 
Forslag:  Per Hougaard (3) 
?   
?  Forslag: 

  (til valg for 2021-2024) 
  Ingen på valg 
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2. repr. til årskonferencen (2)  Øvrige til menighedsrådet (3) 
(valgt for 2021-2022)  Anne Bay Jensen (2) 
Julie Bie (2)  Julie Bie (1) 
  Marie Flinck Hansen (1) 
Forslag:   
(til valg for 2021-2022)  Forslag: 
?  Ingen på valg 
   
   
Suppleant til årskonferencen (2)  Udvalg for verdensmission (1) 
(valgt for 2021-2022)  Maria Thaarup (1) 
Preben Holm (2)   
  Forslag: 
Forslag:  ? 
(til valg for 2021-2022)  ? 
?  ? 
   
   
Revisionskomitéformand (1)  Forslagskomité (3) 
Jeanette Holm (1)  Lene Nørrelykke (3) 
  Jonas Thuesen (3)  
Forslag:  Frederik Kofoed Marqversen (2) 
?  Henrik Jensen (2)  
  Preben Holm (1) 
  Agnethe Marqversen (1) 
Revisionskomité (3)  Ex off.:    Præsten 
Marie Flinck Hansen (3)  Ex off.:    Lægleder 
Jeanette Holm (3)   
Jan Eskildsen (2)  Forslag: 
Anders Mols Krarup (2)  Vælges på forslag fra salen.  
Frederik Kofoed Marqversen (2)  Afgående kan ikke genvælges 
Julie Bie (1)  ? 
Victor Kofoed Marqversen (1)  ? 
   
Forslag:   
?   
?   
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Lægprædikanter  Valgt af menighedsrådet: 
Tine Gjessø   
Emilie Holm 
Susanne Jensen 

 Gennemgang af 
menighedsprotokol 

  Menighedsforstander 
  Mogens Flinck Hansen 
Smågruppeledere   
Susanne Jensen   
Maria Thaarup  Menighedens historie 
Amanda Urban  Mogens Flinck Hansen 
   
   
Menighedsrådet  Kontraministerialbogsfører 
består af følgende medlemmer:  Jette Barkholt 
Menighedsforstanderen   
Øvrige præster   
Menighedsrådsformand  Organist 
Lægleder  Vakant 
Kasserer   
Pastoralkomitéformand   
Finanskomitéformand  Lovsangsledere 
1. Repr. til årskonferencen  Julie Bie 
Repr. for kirkeværgerne  Per Hougaard 
Repr. for MBUA  Pia Olsen 

Repr. for MS   
3 valgte   
  PR-udvalg 
  Menighedsforstanderen 
  Tine Gjessø 
  Marie Flinck Hansen 
  Mogens Flinck Hansen 
  Laura Hougaard 
  Isabella Hønnicke 
   
   
  Koordinering af kirkevagter 
  Jonas Thuesen 
   


