
 
 
 
 
Metodistkirken i Vejle 

                                 Kirke midt i byen – midt i livet     
 
2022 årsrapport 
 
De fleste, der har set Gudenåens udspring ved, at det ser småt ud. Men med tiden og mange dryp 
samler vandet sig alligevel og bliver en stor å. 
 
Lige sådan sker det, når vi handler gentagne gange i den samme retning, så skaber vi momentum. 
Eller strøm, om man vil.  
 
Meget udadvendt arbejde i Metodistkirken i Vejle er som disse små dryp: Det ser ikke ud af meget, 
men over tid og med vedholdenhed skaber vi alligevel momentum og bevægelse. 
 
Gode historier – værd at huske  
Selvom også det sidste år har været præget ikke bare af corona-pandemien med nedlukninger og 
restriktioner, men også af ansattes barsel, pensionering og sygdom, er der også mange gode 
historier, som er værd at lægge mærke til.  
 
Dette ikke for at underkende den manglende tilslutning til arrangementer og gudstjenester, men 
for at understrege, at der på trods af det, også sker ting, der peger på muligheder og giver håb for 
fremtiden:  
 

- Seniortræf samler en gang om måneden 12-20 seniorer.  
- Børneaktiviteter i sommerferien og i efterårsferien med kommunen 
- Koncert udenfor med Methe Danefeldt og Jesper Colfach i forbindelse med Vejle By Night i 

juni. 
- Medlemskab af CityVejle 
- Kirken deltog i Kulturnat i september 
- Halloween i samarbejde med Houkjær Begravelse  
- Trekantens Gospelkor, der også deltager ved en gudstjeneste i kvartalet.  
- Kor-Dyl under ledelse af Marek Pedersen, der deltager ved en gudstjeneste i måneden og 

holdt julegudstjeneste 
- Julehjælp i samarbejde med MSA, hvor 47 familier med 90 børn fik gaver og frivillige fra 

forskellige sammenhænge i kirken hjalp. 
- Menigheden har fået flere betalende medlemmer  

 
Overvejelser og prioriteringer 
Menighedens regnskab hænger godt sammen i 2021. Det gør det bl.a. fordi vi har fået 
kompensation for den periode, hvor Anne Thompson var på barsel og at Ove Sørensen s pensione 
gik igennem tidligere end forventet.  
Derudover har Musikteatret også givet de frivillige mere i løn, hvilket gør en stor forskel. 
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Prioriteringerne i budgettet bærer bl.a. præg af, at vi fra foråret og frem til sommeren skal betale 
100% løn til Anne Thompson efter aftale med Landsledelsen. Derudover holder vi sidste års 
overskud tilbage, da vi ved, der kommer udgifter i forbindelse med fugt i præsteboligen.  
 
Finanskomiteen arbejder opmærksomt på at lave aftaler medlemmer og venner, så flere bidrager 
aktivt.  
 
Menighedsrådet har talt om arbejdet i musikteatret, og er blevet enige om at fremhæve det også 
på oversigten over tjenester i menigheden. Dette for at understrege, at tjenesten i Musikteatret er 
en fælles beslutning, som vi bakker op om i menigheden og derfor også løbende kan tage stilling 
til.  
Vi tager opgaver i Musikteatret for at understøtte menighedens økonomi. På sigt ønsker vi at 
menighedens økonomi alene kan bæres af frivillige gaver og bidrag, og at pengene fra 
Musikteatret kan bruges på udadvendte initiativer og missions formål, der gør gavn udenfor 
menigheden. 
 
Forslag om en ansættelsesgrad på 80% fastholdes også for det kommende år. Hvis menigheden 
skal have en 100% ansættelse kræver det yderligere 70.000 kr. i bidrag end i 2021.  
 
Vores største ressourcer 
I arbejdet med menighedens retning og fremtid er der flere ressourcer, vi skal være 
opmærksomme på at gøre god brug af.  
 
Som det første er det Guds nåde og kærlighed, der gælder alle mennesker. Det kan virke åbenbart, 
at Gud er en ressource i en kristen menighed, alligevel vil jeg gerne fremhæve det.  
Vi skal som menighed søge Gud, så vi kan blive hænder og fødder for den kærlighed og nåde, der 
findes frit til gængeligt for alle. Kun på den måde er vi mere end et fællesskab af mennesker.  
 
Fællesskabet i menigheden er en af de ting mennesker nævner, som noget særligt, når de kommer 
i kirkens hus. Her er omsorg, opmærksom og plads til at være sig selv. At have et fællesskab, der er 
kærligt og omsorgsfuldt er en ressource, som kan gøre en reel forskel i menneskers liv.  
Det er et fælles ansvar for alle at invitere andre ind i fællesskabet. 
 
Kirkebygningen midt i Vejle er også en stor ressource. Dels er beliggenheden fantastisk, dels er 
lokalerne brugbare til mange formål. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt gør brug af dem til 
at skabe liv gavn for mennesker? Hvilke fællesskaber kan vi invitere ind? Hvem skal vi række ud til, 
som kan hjælpe os med at skabe liv?  
 
Derudover er der potentialet i lejligheden og på loftet. Skal der laves lejlighed eller 
ungdomsboliger på loftet og kontorfællesskab i lejligheden?  
 
Kirke midt i byen 
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Med medlemskab af City Vejle og aktiv deltagelse i gaden samtBID møder er Metodistkirken godt 
på vej til ikke bare med beliggenheden at være kirke midt i byen. Vi bliver bedre og bedre til aktivt 
at tage del i byens liv og spille med på det, der allerede foregår. 
 
Medlemsskabet af CityVejle giver adgang til netværk og Pr i forbindelse med eksempelvis 
Kulturnat og Halloween. 
Deltagelse i gademøde og BIDmøder sikrer sammenhæng mellem kirken og omgivelserne – helt 
konkret gennem eksempelvis gavepynt og mere overført i samtalerne omkring eksempelvis liv i 
gaden til Tour de France. 
 
Kommunen har fortsat i byplanlægningen håb for at skabe en plads foran kirken. I forbindelse med 
opsætning af udhængsskabet, har menighedsrådet taget kontakt til Teknisk Forvaltning for at se, 
om det er muligt sammen med kommunen at tage fat på renoveringen af pladsen foran kirken, så 
den bliver ensartet og får sammenhæng med belægningen i gågaden.  
 
Tre kerne-områder:  
Elsebeth Bjerno og Anne Thompson har identificeret følgende tre områder som vigtige for 
menighedens fortsatte udvikling:  
Et velfungerende trosliv, udvikling af socialt arbejde og fokus på børn, unge og familier.  
 

- Menighedens arbejde er funderet på et velfungerende trosliv. Dette foregår i smågrupper, 
ved gudstjenester og i den enkeltes liv med Gud. Vi ønsker i det kommende år at fokusere 
på at skabe flere små fællesskaber, hvor mennesker kan dele liv, bede og læse bibelen 
sammen. 
Det vil vi bl.a. gøre med temaer i gudstjenesterne, som har materiale, der også kan bruges i 
smågrupper.  

- Sunde menigheden har et sundt arbejde med børn, unge og familier. Ikke fordi disse 
grupper er mere værdifulde for Gud, men fordi de strategisk er vigtige for en menigheds 
vækst, udvikling og levedygtighed. Når vi ønsker at sætte fokus på denne gruppe er det 
fordi, vi mener, det er nødvendigt for menighedens virke. Det er med andre ord ikke en 
værdimæssig beslutning, men et strategisk greb.  

- Socialt arbejde er et vigtigt udtryk for den kristne tro og et udtryk, der giver umiddelbar 
mening for mange at deltage i. I 2021 blev julehjælp ændret og udbygget, og intentionen 
er, at vi ud fra dette kan finde frem til et socialt arbejdet på andre dele af året, som 
menigheden kan deltage i. 

 
Målbare mål for 2022:  
For at kunne måle hvorvidt vi lykkes med at opretholde vores fokus vil vi i 2022 have følgende 
målbare mål:  
 
2 nye smågrupper 
5 nye medlemmer 
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Online forkyndelse en gang om måneden 
Gudstjeneste deltagelse: 10 nye  
Ny aktivitet henvendt til børnefamilier/børn 
5 nye faste bidragydere 
Kommende lægprædikanter 
Kontor/arbejdsplads i kirken etableret  
Samling/Initiativ for unge 
 
Aldrig for vores egen skyld 
Metodistkirken i Vejle har potentiale til at blive en ikke bare vedkommende men også 
velfungerende menighed. Det er også sandt, at vi er nødt til at arbejde for det. Menigheden er et 
sted, hvor vi ikke kan tillade os kun at lave aktiviteter eller tage initiativer for vores egen skyld. Vi 
er nødt til at handle på vegne af vores unge og børn, der genre også om mange år skal have en 
kirke i Vissingsgade. Og vi skal træffe beslutninger og udleve vores tro på Guds kærlighed for de 
mennesker, som endnu ikke har hørt, at også de er elskede af Gud selv.  
 
For som Paulus skriver: ”… hvordan kan man bede til nogen, før man tror på ham? Hvordan skal 
man tro på nogen, før man har hørt om ham. Hvordan skal nogen fortælle om ham, hvis de ikke er 
sendt ud for at gøre det?” Derfor beder jeg, at vi ved dette årsmøde sender hinanden ud for at 
være, vise og fortælle om Guds kærlighed til mennesker omkring os. 
 
 
 
Fakta om Metodistkirken i Vejle:  

• Metodistkirken i Vejle blev stiftet i 1861 og er dermed en af Vejles ældste frikirker. 
• Bygningen på Vissingsgade blev indviet d. 10. december 1876 og er dermed Vejles 

anden ældste kirkebygning. 
• Menigheden har 137 medlemmer inkl. børn og unge (opgøres årligt)  
• Menighedens arbejde og kirkebygning opretholdes og driftes alene af frivillige 

bidrag 
• Menigheden har i 2020 to præster ansat fordelt på 75% ansættelse 
• Metodistkirken i Vejle er en del af Metodistkirken i Danmark, som tilhører United 

Methodist Church på verdensplan.  
• Metodistkirken er en demokratisk organisation, hvor tillidsposter vælges årligt på 

menighedens årsmødet og et årligt møde på landsplan. 
 


