
Metodistkirken i Danmark
Statistik for året 2020 for menigheden i Solrød

Bekendende medlemmer
1. Bekendende medlemmer den 1. Januar
2. Optaget ved bekendelse
3. Tilflyttede
4. Fraflyttede
5. Udmeldte
6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen
7. Døde

10. Bekendende medlemmer den 31. december (1+2+3-4-5-6-7)
(full members)

Døbte medlemmer
11. Døbte medlemmer den 1. Januar
12. Døbte
13. Optagne eller tilflyttede
14. Fraflyttede, slettede og udtrådte
15. Døbte medlemmer under 18 år
16. Døbte medlemmer over 18 år
20. Døbte medlemmer 31. december (11+12+13-14)

(preparatory members)

30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer
 den 31. december (10+20)
(total of full and preparatory members)

Øvrige medlemmer
31. Tilknyttede medlemmer (Affiliated members KO'97 §228*)
32. Associerede medlemmer (Associated members KO'97 § 228*)
40. Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december (31+32)

(Affiliated and associated members)

Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger
41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)
42. Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)
43. Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50)
44. Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.)
45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)
50. Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper

 den 31. december (44+45)
(participants in educational program)

Kvindearbejdet
51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund
60. Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51)

(United Methodist Women)

Arbejdet blandt mænd
70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december 

(United Methodist Men)
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Børne- og ungdomsarbejdet
71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde
72. MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund
73. MS - Metodistkirkens Spejdere
74. MM - Metodistkirkens Musikarbejde



75. Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF
80. Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 

31. december (71+72+73+74+75)
(Children's and youth work)

Kontaktkreds
(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt)

90. Kontaktkreds den 31. december
(contacts)

100. Lægprædikanter den 31. december
(lay speakers)

Totalt pastoralt ansvar
(summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene,
 registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds.
Ingen skal medregnes mere end én gang.)

130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december
(total community)

140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse 
(afholdes flere typer gudstjenester på en helligdag summeres gennemsnittene)

150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed
inkl. hovedkirke
(preaching points, including main church)

Kirkebygninger
151. Antal siddepladser i kirkebygningerne
160. Kirkebygninger

(church buildings)

170. Andre ejendomme og andele af ejendomme
(other buildings and shares in buildings

*§228 omtaler at: Et medlem i Metodistkirken, som for en længere periode bor langt fra sin egen  menighed, kan på begæring
blive optaget som tilknyttet medlem i en metodistmenighed i nærheden af den midlertidige bopæl. Præsten i den oprindelige
menighed skal have besked, hvis et medlem på den måde tilslutter sig en anden menighed. Et tilsluttende medlem er berettiget
til fællesskab i menigheden, til den pastorale omsorg og tilsyn og til at deltage i den aktiviteter, hvilket også indebærer retten til
at påtage sig tjenester, bortset fra tjenester som indebærer, at personer har stemmeret udover lokalmenigheden. Et sådant
medlem skal dog medregnes og rapporteres som medlem i den oprindelige menighed.
Et medlem i et andet trossamfund kan blive associeret medlem på samme vilkår. Dog har et associeret medlem ikke stemmeret
i menighedsrådet.

Økonomirapport for året 2020 for menigheden i Solrød

Indtægter
1. Kollekter, indsamlinger, gaver (medlemmernes ydeevne/vilje)

1a. - heraf indkommet via forpligtelseserklæring
1b. - heraf indkommet via gavereglen (5.500-kroners-reglen)

   (Ligningslovens § 8A, giveren skal være kendt af kassereren, så kvittering kan skrives)
2. Lejeindtægter, indtægter af fast ejendom, renter af formue

(Afkast af menighedens samlede værdier)
2a. - heraf indkommet lejindtægt fra arbejdsgrene, som via fritidsloven får

  kommunale tilskud (offentlige tilskud)
3. Indtægter ved menighedens andre aktiviteter
4. Modtaget fra kirkens hovedkasse til:

4a. præstens løn
4b. ejendomme
4c. aktiviteter

I alt (4a+4b+4c)



Udgifter
Præsten

5. Menighedens andel i præstens/præsternes kontantløn
6. Menighedens udgift til leje/forrentning/vedligeholdelse af præstebolig(er)
7. Øvrig udgift til fast præstelig betjening (varmepenge, ATP, kørsel m.v.)

I alt (5+6+7)
Ejendomme

8. Drift og vedligeholdelsen af kirken
9. Ny-investeringer (driftsmidler i kirken, inventar)

10. Udgifter ved andre ejendomme
I alt (8+9+10)

Aktivitetsniveau
11. Menighedens virksomhed

Hvad koster menighedens aktivitetsniveau? Blade, reklamer, arrangementer,
gæster, tilskud til arbejdsgrene m.v.

Ydelser til fællesskabet
12. Ydelser ud af lokalmenigheden

12a. Iligninger
12b. Kollekter, bidrag til hovedkassen
12c. Kollekter, bidrag til andre formål

I alt (12a+12b+12c)

Ressourceopgørelse
Fast ejendom
13a. Antal kirker
13b. Friværdi, kirken/kirkerne
13c. Inventar, kirken/kirkerne
14a. Antal præsteboliger
14b. Friværdi, præstebolig(er)
15a. Antal andre ejendomme
15b. Friværdi, andre ejendomme

Penge
16. Aktive penge (disponibel beholdning)

(kassebeholdning, midler der er disponible til menighedens drift)
17. Passive penge (ikke-disponibel beholdning)

(fonds, legater, øremærkede midler, som administreres men ikke direkte kan benyttes til
menighedens drift)

18. Anden gæld end ejendomsgæld
Samlet formue ekskl. ejendomme (16+17-18)

19. Arbejdsgrenenes beholdning



Solrød

2020 2019

45 42
1 5
2 0
0 1
2 0
0 0
0 1

46 45

19 15
3 1
3 4
0 1

14 10
11 9
25 19

71 64

0 0
0 0
0 0

0 0
1 0
0 0

35 35
30 30

65 65

0 0

0 0

2020 2019

6 6
8 8
0 0

24 28



25 25

63 67

20 20

4 4

165 165

28 42

1 1

Et medlem i et andet trossamfund kan blive associeret medlem på samme vilkår. Dog har et associeret medlem ikke stemmeret

2020 2019

291.855 273.132
146.683 142.887
134.110 107.994

21.322 157.333

0 0

14.608 0

0 0
0 0

8.200 0
8.200 0



159.413 164.577
0 0
0 0

159.413 164.577

0 0
0 0

0
0 0

132.129 103.728

0 0
0 0

18.850 16.800
19.172 26.217
38.022 43.017

130.045 75.042

1.148.084 1.196.666

0 0
1.278.129 1.271.707


