
Menighedsrådsmøde torsdag d. 10. august 2017
Tilstede: Helle og Per Christiansen, Inger Svendsen, Erik Brogaard, Birthe Christensen, 
Louise Aaen, Mark Lewis, Per og Susanne Thaarup, Gitte Thaarup, Elsebeth Hjortshøj, 
Dorte Bhutho

Fraværende:  Knud Kreilgaard, Jan og Mette Thaarup.

1. Indledning v/Mark Lewis
Til indledning sang vi salme 598 ”Et kald du gav mig Gud”, og Mark Lewis læste og talte 
om teksten Eff. 4:11 ff om at være apostle, profeter, lærere, hyrder og evangelister. Dette 
vil også være emnet for en prædikenserie i efteråret.

2. Referat fra sidste møde
Ingen kommentarer.

3. Status kirketag og renovering af kirkeklokke
Per Christiansen fortalte, at det går planmæssigt med taget. Blikkenslagerne er snart 
færdige og stilladset bliver fjernet. D. 20. august flyttes kirkebænkene igen ud i spejderlo-
kalerne, og der er brug for hjælpere denne dag. Fra d. 21. august og 10 dage frem bliver 
kirkerummet malet.

Der er kommet forslag om at lakere gulvet i kirken, men vi vælger at udsætte det, da vi 
gerne vil gøre det ordentligt med en nedslibning og derefter nylakering. (pris: 45.000 kr.)

Arbejdet med opkørslen foran kirken er i gang.

Erik Brogaard informerede om, at der er kommet en forespørgsel fra ”Strandby Fælles-
virke” om, hvor vidt vores kirke er handicapvenlig. Dette kan vi svare bekræftende på, selv 
om vi dog ikke har en handicapparkering og også mangler en opkørsel fra gade/parke-
ringsplads til fortovet. Vi indsender som ønsket en gennemgang af vores handicapindret-
ninger. Erik Brogaard udfylder skemaet for børne- og ungdomsarbejdet og Dorte Bhutho 
for kirken.

4. Præsternes opgave- og ansvarsfordeling
Der foreligger et sådant fordelingsskema som kan fremvises ved ønske.
Menighedsrådet besluttede at skrive i menighedsbladet (En gang om året), at man selv 
skal tage kontakt til præsterne, hvis man ønsker besøg af dem ved div. bryllupsdage, da 
de ikke ligger inde med oplysningerne på alle medlemmer. Evt. en fast rubrik på hjemmesi-
den.

5. Nyt i forhold til Elling Kirkegaard
Louise Aaen havde undersøgt nærmere om priser og havde skrevet et udkast til brev med 
forespørgsel på nedsat pris for Metodister. 

6. Program for september og oktober
Louise Aaen gennemgik programmet og oplyste, at der nu er planlagt konfirmandlejr al-
lerede i september, at konfirmanderne også skal deltage på nytårslejr og desuden får den 
vanlige konfirmandlejr i slutningen af deres undervisning. 



Per Thaarup fremlagde et forslag fra  Niels Krogsgaard om en jazz-koncert i november 
med Red hot 4 + 1. Menighedsrådet bakker op om arrangementet og foreslår d. 5/11 til 
koncerten om muligt. Per Thaarup melder tilbage til Niels K. om vores beslutning.

7. Orgelkassen
Menighedsrådet bifalder forslaget fra organisterne om at fjerne den, så der bliver bedre 
plads til kor eller ekstra gudstjenestedeltagere. Desuden slipper man for at lågerne klaprer, 
når man spiller dybe toner på orgelet, som det er tilfældet nu.
Louise Aaen og Marianne Pedersen sorterer materialet i orgelkassen inden d. 20. august. 
Menighedsrådet informerer om ovenstående beslutning ved gudstjenesterne d. 13. og d. 
20. august.

8. Efterårsindsamling
Indsamlingen fortsætter som før indtil videre. Finanskomiteen tager sig af det.

9. Siden sidst
 a) Skt. Hans - rimeligt fremmøde på trods af regn.
 b) Børnelejr - 85 deltagere, mange fra Strandby. Rigtig god lejr som blev afholdt på  
 Lægården, så vejret betød ikke så meget.
 c) Seniorspejderlejr i Frankrig - bjergvandring. En rigtig god oplevelse for de 27   
 spejdere - 5 fra Strandby - der deltog.
 d) Spejderlejr i Sønderborg for alle danske spejdere. 40 metodistspejdere deltog,  
 deraf 13 fra Strandby. Det blev en våd men god lejr.
 e) Sommerhøjskole. Afholdes netop nu. De har det som altid rigtig godt. 41 delta-  
 gere hvoraf de 3 er fra Strandby.
 f) Sommerens gudstjenester har været velbesøgte både af egne medlemmer og   
 feriegæster.

10. Eventuelt
Menigheden ønsker sig en lamineringsmaskine. Pris ca. 2200,- Louise kontakter Knud 
Kreilgaard.

Louise Aaen oplyste, at de nye dåbsklude bliver taget i brug søndag d. 20. august

Louise Aaen informerede om ”Staunen!” -  en europæisk kirkefestival i Cuxhaven i Tysk-
land d. 9 - 13 maj 2018. Det er en slags fælleslejr for metodister i alle aldre og med for-
skellige programmer, man kan vælge imellem. Menighedsrådet vil informere mere om det 
og undersøge, om der er en gruppe fra Strandby, der har lyst til at være med. Sproget vil 
fortrinsvist være Tysk og Engelsk.

Louise Aaen afsluttede med Rom. 8:38, som hun præsenterede som et af hendes ynd-
lingscitater. Hermed har vi påbegyndt en Bibelvers-stafet og til næste møde er det Dorte 
Bhutho, der deler et yndlings-bibelvers. Aftensalme.

Næste møde d. 5. oktober. Kaffeansvarlige Birthe Christensen og Dorte Bhutho

Referat: Dorte Bhutho


