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Dagsorden 
 
1. Konstituering 

a. Formand for konferencen (distriktsforstanderen) 
b. Medlemmer af konferencen 
c. Sekretær for konferencen 
d. Stemmetællere 

2. Menighedens beretning 
a. Præsternes beretning 
b. Menighedens statistik 
c. Menighedens målsætning 
d. Supplerende beretninger 

-  Børne- og ungdomsarbejdet 
-  Spejderne 
-  Kirkeværgerne 
-  Farmen 

e. Valg 
-  Formand for menighedsrådet 
-  Lægleder 
-  Kasserer 
-  Sekretær for menighedsrådet (vælges af menighedsrådet) 
-  Pastoralkomité 
-  Kirkeværger 

f. Godkendelse af ledere 
-  Leder for MBUA (Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde) 
-  Leder for MS (Metodistkirkens Spejdere) 
-  Leder for Kor 

3. Økonomi 
a. Menighedens regnskab 
b. Menighedens budget for året 2020 
c. Økonomi til landsmødet 
d. Arbejdsgrenenes regnskaber og budget 
e. Er der regnskaber, der ikke er fremlagt, godkendt eller revideret? 
f. Valg 

-  Finanskomité 
-  Revisionskomité 

4. Andre valg 
a. Repræsentanter til årskonferencen  
b. Forslagskomite 
c. Andre udvalg 
d. 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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Præsternes beretning 
Tak Gud, for han er god, hans trofasthed er grænseløs. Tak gudernes Gud, hans trofasthed er 
grænseløs. Tak Den Højestes Gud, hans trofasthed er grænseløs. 
Salme 136:1 (Bibelen 2020)  
 
Vi vil være et udadvendt fællesskab med Jesus Kristus i centrum. 

Året der gik 
Et arbejdsår er gået i Betlehemskirken og sikke meget der er sket. Menigheden er gået fra at 
have en pensioneret præst som vikarierende menighedsforstander til at ansætte to nye præ-
ster. Præsteboligen i Nørre Allé samt kontoret, mødelokaler og samtalerum i Hjarnøgade og 
har fået en grundig overhaling. Og på samme måde er menigheden landet i en ny virkelighed.  
Der har været behov for at kigge indad, før menigheden er klar til at kigge udad. En øvelse der 
altid er vigtig og relevant. For at kunne være et udadvendt fællesskab med Kristus i centrum, 
er man i sagens natur nødt til at være et fællesskab og også være et sted, hvor Kristus er i 
centrum. Relationer skal plejes og vedligeholdes især i vores menighedsfællesskab.  
 
Vi kan konstatere, at det går godt i Betlehemskirken. Selvom vi skal tage stilling til vores øko-
nomiske udvikling fremadrettet, skal vi huske at fejre alt det dyrebare, vi får af Gud Herren 
hver eneste dag: Vi kan se på vores tal, at vi i det forgangne arbejdsår er vokset i medlemmer, 
økonomisk bidrag ved gudstjenester og gudstjenestedeltagelse. Derudover fornemmes det i 
fællesskabet og i sammenholdet i menigheden, at vores kirkefamilie er godt i gang med at 
vokse sig stærkere endnu.   

Gudstjenester  
I august blev vi indsat i menigheden med et brag af en 
gospelgudstjeneste, flot deltagelse, gaver, fest og læk-
ker kage.  
Efterfølgende startede arbejdet for alvor, og vi har 
brugt den første tid på at komme ud i alle krogene, hjør-
ner og kanter af denne mangfoldige menighed. Vi har 
oplevet medlemmers store mængde frivillige arbejde, 
set, hørt og erfaret de mange nådegaver, der er samlet 
i dette Guds hus. Vi har virkelig nydt at lære jer alle at 
kende.  
 
I alle arbejdsgrupper, komiteer og fællesskaber (lige fra seniorkredsen, spejderne, VoP, REJO-
ICE, lovsangsgruppen, lægprædikanterne, smågrupper, menighedsråd og pastoralkomite) 
som vi har bevæget os rundt i, er vi kun blevet budt velkommen med varme og åbne arme. Vi 
ved godt, at vi kommer med mange nye ideer, som er vilde og kan skabe usikkerhed og utryg-
hed hos jer.  Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for en super flot modtagelse og en 
god start i Betlehemskirken. Tak, fordi I tror på os.  
 
Sidenhen blev vores fokus at tage ejerskab over gudstjenesteplanlægningen og afvikling. Vi 
har haft som ambition at skabe bredt samarbejde på tværs af menigheden, skabe de bedste 
rammer for vores frivillige, især lovsangsgruppen samt skabe rum for forkyndelse i øjenhøjde, 
et smukt æstetisk udtryk, være et forsamlingssted, skabe religionspædagogiske tiltag i form 
af bønnestationer, som sikrer menighedens bønsliv og binde hele gudstjenesten sammen. 
Betlehemskirken er en bedende menighed, hvilket blev tydeligt for os allerede før vores an-
sættelse startede. Det vil vi gerne holde fast ved og udvikle i endnu højre grad, for Aarhus, 
Danmark og verden har brug for at blive løftet frem i forbøn.   
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Af gudstjenesteformer i året der er gået, har vi haft:  
- Gudstjenester med salmesang (nyt tiltag) 
- Lovsangsgudstjenester med vores frivillige i lovsangsgruppen 
- Gospelgudstjenester 
- Familiegudstjenester (nyt tiltag) 
- Cafegudstjenester  
- Hverdagsgudstjenester også kaldet temagudstjenester (nyt tiltag)  
 
 
 

Nyt, nyt, nyt 
Vi må som Guds kirke altid være parate til at kigge på vores aktiviteter og se, om de bærer 
frugt; om der er brug for nye tiltag eller om det, vi laver, er så godt som det kan blive.  
Vi har i arbejdsåret der er gået, oplevet flere nye tiltag, som vi håber på at se gentaget i det 
nye arbejdsår. Hermed et par nedslag:  
 
Den Unge Smågruppe 
I november 2019 blev en ny smågruppe i Betlehemskirken født, nemlig den unge smågruppe. 
Vi er i kontakt med 22 unge mennesker og ser en fast gruppe på ca. 12 hver anden mandag 
fra kl. 18-21. Ca. halvdelen af smågruppen består af mennesker som er relativt nye i Betle-
hemkirken. Vi spiser, taler, griner og græder sammen. Vi frustreres, læser i biblen, frustreres 
igen, diskuterer, lytter, beder og deler (tros)liv med hinanden. I den unge smågruppe er der 
mulighed for at afprøve og udvikle ens tro og her er plads til alle. Her er i sandhed plantet et 
sennepskorn, som kan vokse sig til et stort og stærkt træ.  
 
Oh My Gospel 
I januar 2020 afvikledes en flot børne-go-
spel-workshop kaldet ”Oh MY Gospel” med 
et døgns undervisning og sidenhen gospel-
gudstjeneste med børn fra lokalområdet 
samt Vejle og Odense.  
Vi har sidenhen fået henvendelse fra andre 
Metodistkirker i landet, som ønsker at del-
tage med deres børn og unge, og teamet 
bag weekenden ønsker at gentage succe-
sen, sidste weekend i januar 2021. Det er vi 
stolte af og glade for.  
 
Corona 2020  
I forbindelse med landets lockdown og Corona-krise har vi måtte tænke nyt, kreativt og hur-
tigt. Alle andre arbejdsopgaver er primært sparket til hjørne, for i nuværende periode, at pri-
oritere menighedens gudstjenesteafvikling og PR. Vi besluttede at lave al forkyndelse i sam-
arbejde med Vejle Metodistkirke for at spare ressourcer, imødekomme vidensdeling og skabe 
endnu mere fællesskab. Vi oplever en stor opbakning, ros og flot deltagelse i både ånd, forbøn, 
tilstedeværelse og økonomi. TAK for det. Vi er i sandhed fortsat et smukt fællesskab, selvom 
vi er hver for sig.     

Hvad vi gerne vil 
Betlehemskirken ønsker at være et udadvendt fællesskab med Jesus i centrum. Det sætter en 
retning for, hvordan vi er sammen; det fordrer at vi henvender os til omverdenen og det un-
derstreger at Jesus Kristus er den, der holder os sammen og sender os ud. 
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Betlehemskirken er, som det allerede er beskrevet, en ressourcestærk menighed, der har po-
tentiale for at efterleve visionen på en måde, der rækker endnu længere ud, end det er tilfæl-
det i dag.  
Det er vores overbevisning, at Betlehemskirken kan blive en menighed, som ikke bare overle-
ver, men også vokser og trives på en måde som forandrer mennesker, fordi de møder Jesus 
Kristus på en relevant og nærværende måde. 
 
Som præster har vi begge haft stor fornøjelse af at komme rundt i menigheden for at lære jer 
at kende, og vi har en del idéer og tanker om, hvad og hvordan vi ser menigheden udvikle sig 
i de næste år. Den proces er vi så småt i gang med og en del af dén proces var samtalerne ved 
visionsgudstjenesten i februar 2020. Her var der mulighed for at komme med bud på, hvad 
menigheden allerede er god til, hvad vi kan blive bedre til og ikke mindst hvad vi drømmer 
om.  
 
På baggrund af vores egne observationer, samtaler i menighedsrådet og samtalerne ved visi-
onsgudstjenesten mener vi, at der er nogle klare kvaliteter i menigheden, som vi med fordel 
kan bruge som løftestang til at ændre på nogle af de udfordringer, som menigheden har. Gør 
vi det, vil vi bevæge os endnu mere målrettet i den retning, som menigheden drømmer om.  

Løftestangen  
Vi mener at menigheden er kende-
tegnet af åbenhed og en vilje til at 
byde velkommen og indenfor. Det 
gælder ved gudstjenester og i små-
grupper. Og det gælder i gospelkor 
og spejderarbejdet.  
Derudover er menigheden kendeteg-
net ved dens musikliv af højkvalitet. 
Glæde ved musikken som udtryks-
form er tiltalende og tiltrækker men-
nesker. Det oplever vi i begge gospel-
kor, hvor menigheden er velsignet 
med begavede musikere og ikke 
mindst korledere. Vi oplever det i 
lovsangsgruppen, som er med til at løfte gudstjenesterne. Dette er også en løftestang, vi kan 
bruge for at åbne os ud mod omverdenen og være i dialog med mennesker, som endnu ikke 
kender Jesus som hverken frelser eller ven. 
Menigheden er i besiddelse af dygtige kommunikatorer og PR-folk, og det er en fordel i en 
verden, der i dén grad sker gennem sociale medier.  

Udfordringerne 
Ved visionsgudstjenesten var noget af det, som blev peget på som en udfordring for menig-
heden, at vi i højere grad skal gøre brug af de evner, kompetencer og gaver, som findes i og 
omkring menigheden. Vi skal simpelthen blive bedre til at lade mennesker gøre det, de er 
gode til og glade for. Og vi skal i højere grad tale højt om, at vi hver især skal tjene med det, 
vi har nådegaver og evner til. Vi tror på at glæde i tjenesten er en gevinst ikke bare for den 
enkelte men også for fællesskabet.  
Derfor har vi allerede taget initiativ til en menighedskoordinator, som i første omgang skal 
hjælpe med koordinering af madlavning ved diverse arrangementer. Håbet er, at rollen efter-
hånden kan udbygges, så det er muligt at opbygge en større flade af frivillige, som både får 
lov at tjene, men som også bliver set og værdsat.  
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Det er en udfordring for os at nå længere ud end bygningen på hjørnet af Hjarnøgade og 
Thunøgade. Vi er heldige, at der i Aarhus er mange mennesker, som kommer forbi af både 
nød og nysgerrighed til gudstjenester. Her er vi gode til at tage imod. Vi skal blive bedre til at 
invitere med videre til andre ting i menigheden som eks. smågrupper og S’nak og Æd. 
En af måderne vi kan række længere ud er bl.a. ved at gøre brug af løftestangen med PR, som 
tidligere nævnt. Derudover har vores kor koncerter og andre tiltag udenfor huset.  

Drømmene 
Det skorter ikke på drømme. Hverken fra visionsgudstjenesten, menighedsrådet eller præ-
sterne. Glædeligvis peger de i samme retning. 
 
Vi vil i det kommende år have særligt fokus på menighedens økonomi, på Betlehemskirkens 
synlighed og menighedens fællesskab. 
 
Økonomien vil vi arbejde med bl.a. i menighedsrådet med oplysning om og samtaler med me-
nighedens medlemmer og venner om hvordan vi sammen kan tage ansvar for økonomien. 
Eksempelvis er det sådan, at hvis alle medlemmer gav 100 kr. mere om måneden, ville menig-
hedens økonomi se væsentligt anderledes ud. 
 
Betlehemskirkens synlighed vil vi fortsat arbejde med i PR-gruppen, så Betlehemskirken er 
nærværende på nettet og de sociale medier. Vi tror på, at dette er en af måderne, hvorpå vi 
kommer mennesker i møde og kommunikerer budskabet om Guds kærlighed og frihed til 
mennesker. 
 
Menighedens fællesskab vil vi arbejde med ved at skabe flere muligheder for at spise sammen, 
feste sammen som ved nytårskuren og årsfesten. Med til fællesskabet hører det, at børn, bet-
weens og unge skal føle sig hjemme og kan møde venner i menigheden. 

 
Derudover vil vi fortsætte med at have gudstje-
nester af god kvalitet, musik på højt niveau og 
arbejde med smågrupper og andre undervis-
ningstilbud her iblandt lægprædikanterne.  
 
Indberetningen er skrevet færdigt, mens Dan-
mark og dermed Betlehemskirken er lukket ned. 
I skrivende stund ved vi ikke, hvornår vi igen kan 
samles fysisk, eller hvordan denne krise vil på-
virke vores land og vores fællesskab. Men vi ved, 
at Betlehemskirken ønsker at være et udadvendt 
fællesskab med Jesus i centrum. Og det vil vi 
være uanset hvordan vi skal være det eller hvilke 
metoder, vi skal bruge for at samles om Jesus for 
at nå verden med Hans kærlighed.  
 
Jeres i Kristus forbundne,  
 
Maria Thaarup og Anne Thompson 
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Statistik  
 2019 2018 
 
Bekendende medlemmer pr. 1. januar 75 82 
Optaget 5 1 

Tilflyttede 3 0 
Fraflyttede 0 3 
Udmeldte 2 4 
Slettet efter pastoratskonferencens beslutning 0 0 
Døde 0 1
 -------------------------------- 
Bekendende medlemmer pr. 31. december 81 75 
Døbte medlemmer under 18 år 30 28 
Døbte medlemmer over 18 år 33 34 
 -------------------------------- 
Samlet metodistbefolkning 144 137 
 -------------------------------- 
 
Reel kontaktkreds 276 260 
Gudstjenestedeltagelse 34 36 
Gudstjenestedeltagelse, søndag formiddag 23 23 
Lægprædikanter 2 2 
 
Metodistkirkens Ungdomsforening 19 21 
Metodistkirkens Spejdere 25 28 
Børnearbejdet (Børnekirken) 9 10 
Voices of Praise 36 32 
REJOICE 31 30  
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Indberetning til MBUA´s generalforsamling den 29. marts 2020 

MM VoP 
Vi har i det forgangne år haft to forrygende sæsoner med spændende projekter og dejlige 
gudstjenester og koncerter. Koret har gennemsnitligt haft mellem 25 og 30 betalende med-
lemmer i alderen 20-60 år. 
Diversiteten giver et helt unikt fællesskab, der efterhånden er blevet kendetegnet for VoP. Et 
stærkt og bredt favnende (kageelskende) fællesskab med gospelmusikken som base og tro og 
forbøn som beskyttende kappe. 
Koret kom i det forgangne år også uden for kirken og holdt koncert. Således var vi i efterårs-
sæsonen nede på lokalcentret Møllestien og synge en koncert i forbindelse med et arrange-
ment arrangeret af “kræfterne for kræft”; en støtteorganisation til Kræftens Bekæmpelse. 
Korets dirigent er stadig Julie Bie med pianist Keld Haaning Ibsen. Keld har i forårssæsonen 
2020 valgt at tage orlov. Han forventes tilbage igen i efterårssæsonen 2020. Vi ønsker Keld 
god orlov, og glæder os til at se ham igen til efteråret. Fra koret skal der lyde en stor tak til 
Keld for hans store arbejde indtil nu. 
Den kommende sæson er der allerede nye spændende ting i kalenderen, og koret deltager i 
foråret i flere nye økumeniske tiltag i samarbejde med flere kor i Århus og omegn. Desuden 
er der en stor workshop under opsejling med besøg fra London. 
 
Julie Bie 
 

MU  
Vi har i Aarhus en godt sammen-
tømret gruppe af unge, som er 
aktive i MU på nationalt plan, og 
som har været afsted på både 
påskelejr og nytårslejr. Det er 
super skønt at se den gode 
Aarhusianske representation på 
MU-lejrene og endnu federe at 
der også dukker nye navne op på 
deltagerlisten under Aarhus. 
Derudover har vi også tre unge 
som er mere eller mindre faste 
medlemmer af ledergruppen som 
står for planlægning og afholdelse 
af lejre. 
  
Der bliver desværre ikke afholdt MU-arrangementer lokalt i Aarhus pt.. Sådan har det set ud i 
et længere stykke tid. Håbet er at dette i fremtiden kan genoptages. Det første store skridt i 
den rigtige retning er allerede taget i form af den unge smågruppe som nu er sat i verden. 
 
Frederik K. Marqversen 
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MU - Den unge smågruppe 
I den unge smågruppe i Aarhus mødes vi hver anden man-
dag efter alle dagens gøremål og hverdagsbøvl. Der er man-
dag jo en god dag, så man kan få startet ugen på en god 
måde i godt selskab. 
Vi starter ud med at spise sammen og har derefter bibellæs-
ning og lidt refleksion over, hvordan det kan bruges i vores 
hverdag eller bare i den uge vi starter. Efter det har vi RUN-
DEN... Dam Dam Dam. Her tager vi en runde, hvor man hver 
især fortæller, hvordan man har det og, hvad man går og fyl-
der hovedet med. Til slut går vi over i en fællesbøn og får 
takket og bedt for det, der evt. er blevet sagt i runden og det 
man lige har lyst til. 
 
Agnethe Marqversen 
 

MB - Børnekirken 
Børnekirken i Betlehemskirken er til stadighed lagt på hylden. Med det sagt ligger MB ikke helt 
stille. Vi har blandt andet set "the return of Børnehjørne", som vi ser som et kæmpe skridt i 
retning af mere børnearbejde. Vi vil gerne at der er plads til børnefamilier og at de føler sig 
tilpas i gudstjenesterne således at vi på sigt kan få et større omfang af børnearbejde i kirken. 
 
Frederik K. Marqversen 
 

MM/MB 
Oh My Gospel - gospelweekend for børn 
Gudstjenesten den 26. januar 2020 blev noget 
helt særligt da vi alle blev væltet bagover af 17 
børn og unge som weekenden over havde sunget 
sammen og lært sange nok til at vi nærmest 
måtte invitere på gospelgudstjeneste. Det lykke-
des at samle en god gruppe børn og unge til en 
weekend med sang og samvær hvor det både blev 
sunget og øvet, men også  
hvor kirkens festsal efterfølgende kunne lægge 
gulv til film og overnatning for de deltagende 
børn. 
Weekenden var noget helt særligt for deltagere 
så vel som menighed og har så rigelig fortjent en 
plads her i indberetningen. Yderligere skal der 
lyde en kæmpe ros til Julie Bie og Maria Norby 
som hele weekenden stod for direktion og musik. 
De bar opgaven om at give de 17 børn og unge en 
fantastisk weekend med bravour. Det var ikke 
blevet til noget uden jer. Det her er ægte MU, MB og MM. Godt arbejde. 
Der bliver allerede arbejdet på at succesen kan gentages til næste år.  
 
Anne Thompson og Frederik K. Marqversen 
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Spejdernes indberetning 2020 
2019 var endnu et godt år for Århus MS. Vi havde 
fokus på at videreudvikle de færdigheder, som vi 
allerede havde erhvervet os i de forgangne år, 
samt tilføje nogle nye. Som noget nyt var vi ude 
og klatre en masse gange og vi besluttede os for 
at lave en dagbog over vores møder, og den kom 
der en del sjove indslag ud af. Vi måtte desværre 
også vinke farvel til vores to ældste spejdere i en 
rum tid, da de hver især skulle på efterskole og 
højskole. Vi glæder os meget, til at de dem igen i 
midten af 2020. Målet var derfor i sidste halvdel 
af 2019 at klargøre den næste generation i 
gruppen til at overtage rollerne som 
patruljefører og patruljeførerassistent - en 
indsats som vi fortsætter med i 2020. 
 
2019 bød på en enkelt lejr og et enkelt kursus. 
Årets sommerlejr (landslejr) blev afholdt i 
Strandby, hvor vi var i stand til at stille med en 
hel patrulje fra Århus.Det har vi kun kunnet 
drømme om for et par år siden. Tre andre piger fra henholdsvis Vejle og Bornholm sluttede 
sig til patruljen, og alle havde en fantastisk tur. Det lykkedes os at vinde to af konkurrencerne 
på lejren smat en andenplads i perleløbet, der er den mest prestigefyldte præmie på lejren. 
Turen var en kæmpe succes og blev afsluttet i vandland i Frederikshavn. 
 

I efteråret var der igen PFT (patrulje fører 
træning), der denne gang blev afholdt i Randers. 
Igen var vi i stand til at sende hele 4 spejdere fra 
gruppen afsted. Endnu en kæmpe succes. Alle 
deltagerne havde en fantastisk tur og kom hjem 
med færdigheder, som både styrker vores 
gruppe og den individuelle deltager i deres eget 
liv udenfor spejder. 2020 kan bare komme an! 
Gennem hele året har der tillige været “snak og 
æd” - i forlængelse af spejdermødet, det er også 
med til at skabe gode relationer. 
 
Jette Barkholt 
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Kirkeværgerne 

Kirkebygningen 
I 2019 blev der repareret fuger på inder-
siden af trappen samt et hul i taget på 
tårnet og indersiden af tagene på tårn og 
kirke er gået efter med mørtel. Der er 
også kommet en fin ny bagdør i kirkes-
alen.  
Af større reparationer, der skal udføres 
på et tidspunkt, er gulvet i baggangen og 
loftet 
i rummet under baggangen. Det er en lidt 
større sag, der skønsmæssigt hedder 
min. Kr. 50.000. 
Døren i baggangen trænger også til en 
behandling udvendigt. 
 
Jens Gjessø 
 

Ejendommen Nørre Alle 86 
Driften af ejendommen kører fint, der er fuld udlejning. 
I 2019 har vi fået istandsat præsteboligen, i forbindelse med at vi har fået ny præst. Udgifterne 
hertil er betalt via driften af ejendommen, og resultatet er blevet rigtig fint. Lejligheden har 
nu et totalrenoveret badeværelse, indgang direkte fra entre til det gamle kirkekontor, og hele 
lejligheden er malet m.m. 
Der udskiftes vinduer i én lejlighed pr. år, så vi inden længe har fine nye vinduer i hele ejen-
dommen. (Træ/alu, som kræver minimalt vedligehold og med glas, der dæmper støjen fra 
gaden) 
 
Jeanette Holm. 
 

Farmen 
Udlejning af Farmen er gået fint i 2019. Der har i alt været 6 udlejninger. 
Ingen af udlejningerne har været relateret til Metodistkirkens Spejdere, hverken lokalt eller 
på landsplan. 
Regnskabet viser et overskud på 4.754 kr. Udgifterne til vedligehold ligger lidt i den lave ende, 
dette skyldes hovedsageligt et par udgifter som først blev betalt i 2020. Forsikring for 2019 
blev betalt i 2018 regnskaber.  
Der er for første gang indregnet afskrivning på 10.000 kr. i regnskabet. 
Det er overvejende sandsynligt at fortsat afskrivning vil resulter i et underskud for regnskabet 
2020. 
Varmeblæseren på badeværelset/toiletter virker ikke mere. Det overvejes om den skal udskif-
tes. Tidens tand slider langsomt på bygningerne og vi burde nok bruge mere på vedligehol-
delse for at holde bygningerne i bedre stand. 
Der er planlagt rengøring og opstart af Farmen søndag d. 22. marts. 
 
Eivind og Charlotte Triel 
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Menighedens regnskab 

 

Betlehemskirken - Sammendrag
Budget

2020
Resultat

2019
Budget 

2019
Resultat

2018
Resultat

2017

Indtægter
Bidrag, kollekter, gaver til menigheden i alt 385.000 351.232 320.000 393.129 428.233
Kollekter og gaver til andre formål 5.000 4.363 4.000 3.899 6.491
Kollekter og gaver til mission 26.000 24.540 35.000 42.292 13.281
Arrangementer/aktiviteter 63.000 54.017 60.000 53.478 55.940
Gaver til uddannelse 1.200 17.201 2.000 1.200 2.695
Lejeindtægter 5.000 19.950 7.500 7.500 4.500
Refusioner og tilskud 23.609 48.032 125.000 171.157 136.289
Tilskud præsteløn andre menigheder inkl. sygedagspenge 466.171 374.115 0 194.306 200.748
Ekstraordinært tilskud (hovedkassen, arv) 0 0 0 0 211.604
Anvendt af hensættelse (VoP, Søgemedier, Mikrofoner) 41.500 56.203 40.000 27.181 0
Indtægter i alt 1.016.480 949.653 593.500 894.142 1.059.781

Udgifter
Iligninger til Metodistkirkens Hovedkasse 29.250 27.600 27.600 28.950 29.100
Kollekter og gaver til andre formål 5.000 4.363 4.000 3.899 6.491
Kollekter og gaver til mission 26.000 24.541 35.000 42.292 13.471
Arrangementer/aktiviteter 30.844 22.543 35.000 18.940 33.351
Uddannelse 7.790 25.970 5.000 4.790 13.680
Præsteløn Aarhus 252.891 157.017 233.400 353.499 357.365
Menighedens andel af pension 24.907 3.527 23.800 26.659 26.994
Præsteløn andre menigheder 466.171 368.438 0 196.258 197.083
Forsikring ansatte 14.000 11.828 16.000 15.893 8.216
Musikarbejdet løn 85.070 75.817 75.000 75.274 63.440
Rengøringsløn (uændret timetal i forhold til 2019) 24.000 22.762 22.000 21.829 26.638
Kørsel 4.750 26.035 10.000 3.850 0
Lønadministration 7.000 6.543 1.500 5.238 4.308
Øvrige medarbejderudgifter 2.079 6.868 6.000 6.532 5.781
Kontoromkostninger 13.950 11.425 20.000 12.447 20.543
PR 16.000 19.713 14.600 12.140 530
Bygninger og inventar 51.475 74.659 72.000 62.105 59.360
Nyanskaffelser 21.000 7.705 0 3.719 31.870
Fælleskirkeligt arbejde 1.600 1.600 2.600 2.600 2.600
Alteromkostninger 8.000 4.662 3.000 2.170 1.526
Køkkenomkostninger 3.000 2.203 2.000 2.898 3.529
Gaver 1.500 6.716 2.000 3.038 775
Hensættelse til projekter 0 0 0 0 210.000
Diverse 0 324 2.000 0 0
Udgifter i alt 1.096.277 912.859 612.500 905.020 1.116.651

Resultat -79.797 36.794 -19.000 -10.878 -56.870
ekskl. teknisk afskrivning på kirkebygning

Balance pr. 31. december 2019
Budget

2020
Resultat

2019
Budget 

2019
Resultat

2018
Resultat

2017

Aktiver
Likvide midler:
   Bankkonto, Djursland Bank 133.688 262.729 215.395 187.674 317.140
Andre værdier:
   Tilgodehavender/forudbetalinger 40.000 68.507 40.000 122.483 66.782
   Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opsparing 0 0 0 0 0
Kirkebygning primo 1.960.000 2.000.000 2.000.000 2.040.000 0
   Kirkebygning afskrivning 40.000 40.000 40.000 40.000 0
Kirkebygning ultimo 1.920.000 1.960.000 1.960.000 2.000.000 0
Aktiver i alt 2.093.688 2.291.236 2.215.395 2.310.157 383.922

Passiver
Egenkapital:
Egenkapital primo 2.028.370 2.031.576 2.031.576 42.455 99.325
   Opskrivning af kirkebygning 0 0 0 2.040.000 0
   Årets resultat -79.797 36.794 -19.000 -10.878 -56.870
   Afskrivning af kirkebygning -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 0
   Underskud dækket af bevilling fra Nørre Allé opsparing 0 0 0 0 0
Egenkapital ultimo 1.908.573 2.028.370 1.972.576 2.031.577 42.455
Fremmedkapital:
   Forskud på arv 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
   Tilbageholdte lønomkostninger (A-skat, AM, ATP; Feriepenge) 30.000 35.660 30.000 22.538 33.122
   Hensat til særlige projekter 85.115 126.615 142.819 182.819 210.000
   Hensat til REJOICE New York 0 850 0 850 25.509
   Skyldige omkostninger / forudbetalte tilskud 20.000 49.741 20.000 22.373 22.836
Passiver i alt 2.093.688 2.291.236 2.215.395 2.310.157 383.922
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Betlehemskirken - Detaljer
Budget

2020
Resultat

2019
Budget 

2019
Resultat

2018
Resultat

2017

Indtægter
Menighedsbidrag 300.000 268.564 260.000 326.635 359.800
Kollekter 45.000 43.875 35.000 37.384 37.602
Efterårsindsamling 20.000 19.943 15.000 14.643 13.073
Gaver m.v. 20.000 18.850 10.000 14.467 17.758
Bidrag, kollekter, gaver til menigheden i alt 385.000 351.232 320.000 393.129 428.233
Kollekt præsteuddannelse 1.500 1.334 0 1.671
Kollekt til årsmødet 1.500 1.009 1.750 1.440
Kollekt til Forårsindsamling (MBUA) 2.000 2.020 2.149 3.380
Kollekter og gaver til andre formål 5.000 4.363 4.000 3.899 6.491
Kollekt til Letland 10.000 8.935 20.399 1.977
Gaver til Pastor Vera, Letland (SFO) 6.000 6.000 13.300 0
Kollekt og gaver til Indien 2.000 1.500 3.810 3.500
Kollekt til julestalden 0 0 0 1.230
Kollekt juleaften 7.000 7.105 4.783 5.189
Øvrige 1.000 1.000 0 1.385
Kollekter og gaver til mission 26.000 24.540 35.000 42.292 13.281
Menighedens årsmøde 3.000 2.700 2.327 3.985
Gospelkoret REJOICE 46.500 42.200 47.461 43.314
Koncert VoP 5.000 5.370 2.600 1.910
Julefest 0 0 0 795
S'Nak og Æd 3.000 0 0 0
Kirkefrokoster 2.000 1.847 490 5.386
Skt. Hans / Gospel med grill 3.000 1.750 0 550
Andre arrangementer 500 150 600 0
Arrangementer/aktiviteter 63.000 54.017 60.000 53.478 55.940
Gaver til uddannelse (2019 var inkl. School of Congregational Development) 1.200 17.201 1.200 2.695
Gaver til uddannelse 1.200 17.201 2.000 1.200 2.695
Lejeindtægter 5.000 19.950 7.500 7.500 4.500
Sygedagpenge 0 0 66.874 10.614
Tilskud fra Nørre Allé 86 0 21.900 76.783 106.425
Lokalforeningsfonden 7.609 9.632 0 0
Momskompensation (hovedkassen) 6.000 6.250 16.500 9.250
Lotto gave (hovedkassen) 10.000 10.250 11.000 10.000
Refusioner og tilskud 23.609 48.032 125.000 171.157 136.289
Tilskud præsteløn andre menigheder inkl. sygedagspenge 466.171 374.115 194.306 200.748
Ekstraordinært tilskud (hovedkassen, arv) 0 0 0 211.604
Anvendt af hensættelse (VoP, Søgemedier, Mikrofoner) 41.500 56.203 40.000 27.181 0
Indtægter i alt 1.016.480 949.653 593.500 894.142 1.059.781

Udgifter
Bekendende medlemmer 24.300 22.500 24.600 25.200
Døbte medlemmer 4.950 5.100 4.350 3.900
Iligninger til Metodistkirkens Hovedkasse 29250 27600 27600 28.950 29.100
Kollekt præsteuddannelse 1.500 1334 0 1.671
Kollekt til årsmødet 1.500 1009 1.750 1.440
Kollekt til Forårsindsamling (MBUA) 2.000 2020 2.149 3.380
Kollekter og gaver til andre formål 5.000 4.363 4.000 3.899 6.491
Kollekt til Letland 10.000 8.935 20.399 1.977
Gaver til Pastor Vera, Letland (SFO) 6.000 6.000 13.300 0
Kollekt og gaver til Indien 2.000 1.500 3.810 3.500
Kollekt til julestalden 0 0 0 1.420
Kollekt juleaften 7.000 7.106 4.783 5.189
Øvrige 1.000 1.000 0 1.385
Kollekter og gaver til mission 26.000 24.541 35.000 42.292 13.471
Menighedens årsmøde 3.000 2.468 3.216 3.486
Gospelkoret REJOICE 0 185 992 488
Koncert VoP (2 koncerter) 5.000 4.000 2.996 2.538
Landsmødedeltagelse 4.500 2.900 4.300 15.352
Julefest 0 0 0 589
Skt. Hans / Gospel med grill 3.000 3.124 0 0
Kirkefrokoster 1.000 0 469 2.667
Nytårskur 2.844 0 0 0
Café (S'Nak og Æd, Ungdomscafé) 3.000 3.150 0 0
Café-gudstjenester 3.000 2.523 5.456 6.704
Familie-/Børnegudstjenester 3.000 250 882 1.368
Fastelavn 500 169 0 0
Afsked med præst 0 493 0 0
Velkomst til præster (indsættelse) 0 2.524 0 0
Juleaften 1.000 665 0 0
Andre arrangementer 1.000 92 629 159
Arrangementer/aktiviteter 30.844 22.543 35.000 18.940 33.351
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Præsternes efterårsmøde 2.000 3.000 1.000 6.878
Willow Creek deltagelse 3.790 3.790 3.790 2.595
Konfirmationsforberedelse 2.000 0 0 1.500
School of Congregational Development 0 19180 0 0
Anden uddannelse 0 0 0 2.707
Uddannelse 7.790 25.970 5.000 4.790 13.680
Præsteløn 245.391 118.019 353.499 357.365
Honorar 7500 38.998 0 0
Præsteløn Aarhus 252.891 157.017 233.400 353.499 357.365
Menighedens andel af pension 24.907 3.527 23.800 26.659 26.994
Præsteløn andre menigheder 466.171 368438 0 196.258 197.083
TRYG Erhversforsikring (bonus kr. 1614 udb. I 2019) 9500 7641 12.153 8.216
Arbejdsskadeforsikring 4500 4187 3.740 0
Forsikring ansatte 14.000 11.828 16.000 15.893 8.216
Gudstjenester 22.690 19.118 0 19.555 22.603
REJOICE 44.880 40.615 0 41.803 40.837
VoP Tilskud 17.500 16.084 0 13.916 0
Musikarbejdet løn 85.070 75.817 75.000 75.274 63.440
Rengøringsløn (uændret timetal i forhold til 2019) 24.000 22.762 22.000 21.829 26.638
Kørsel 4.750 26.035 10.000 3.850 0
Lønadministration 7000 6543 1500 5.238 4.308
Varme, præstebolig 0 0 0 0
ATP 379 3.750 3.182 3.502
Barselsfond 1.100 2.535 3.350 2.279
Præsteskjorte 600 288 0 0
Arbejdsfrokost 0 295 0 0
Øvrige medarbejderudgifter 2.079 6.868 6.000 6.532 5.781
Kontoromkostninger 1.000 531 1.236 63
Printerblæk 1.500 1.324 -284 7.932
Indbinding af menighedsblade 0 0 0 1.125
Bibellæseplaner 300 300 300 300
Årbøger 450 450 450 750
Porto, telefon og internet 8.500 7.201 9.692 9.300
MobilePay Gebyr 1.200 788 587 628
Gebyrer i øvrigt 1.000 831 466 445
Kontoromkostninger 13.950 11.425 20.000 12.447 20.543
Nyhedsbrev 0 0 0 530
Banner Café 1.000 1.484 0 0
Annonce og brochurer Café 0 3.139 0 0
Facebook 0 0 160 0
Søgemedier 15.000 15.090 11.980 0
PR 16.000 19.713 14.600 12.140 530
Varme/vand 20.000 18.281 21.202 29.662
El 7.000 6.463 9.842 9.114
Renovation 0 0 250 250
Forsikringer 9.500 9.233 6.152 8.375
Tensid Graffiti-fjernelse 5.575 5.575 5.575 5.575
Årligt orgeleftersyn 4.900 4.834 4.758 248
Reparation af hovedtrappen 0 0 9.542 0
Ny dør ved alteret 0 26.315 0 0
Elektronik og klaverreparation 0 0 0 2.230
Jysk Kloak Service 0 0 1.044 0
Eftersyn brandudstyr 500 484 475 531
Vinduespudser 3.000 2.930 2.878 2.800
Andre mindre reparationer 1.000 544 387 575
Bygninger og inventar 51.475 74.659 72.000 62.105 59.360
Projektor 0 0 0 22.088
Mikrofoner 9.000 0 0 7.800
Printer til kontoret 5.000 0 0 0
Ny lås til bagdøren 6.000 0 0 0
Rackskab 0 0 3.000 0
Nodestativ 0 0 389 0
Klaverpedal 0 0 0 315
Billede bønnestation 0 0 0 706
Billede til kirken 0 0 0 641
Toiletsæde 0 0 0 320
Opvaskemaskine 0 5.598 0 0
El-pærer 0 1.628 0 0
Diverse 1.000 479 330 0
Nyanskaffelser 21.000 7.705 0 3.719 31.870
KirkeCare 1.000 1.000 1.000 1.000
Evangelisk Alliance 600 600 600 600
Julestalden 0 0 1.000 1.000
Fælleskirkeligt arbejde 1.600 1.600 2.600 2.600 2.600
Alteromkostninger 8.000 4.662 3.000 2.170 1.526
Køkkenomkostninger 3.000 2.203 2.000 2.898 3.529
Gaver 1.500 6.716 2.000 3.038 775
Hensættelse til projekter 0 0 0 210.000
Diverse 0 324 2.000 0 0
Udgifter i alt 1.096.277 912.859 612.500 905.020 1.116.651

Resultat -79.797 36.794 -19.000 -10.878 -56.870
ekskl. teknisk afskrivning på kirkebygning
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Regnskab for Nørre Allé 86 

 
  Heraf anvendt til afdrag                  165.358 
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