
Referat fra menighedsrådsmøde 9. november 2017 

Tilstedeværende: Erik Brogaard, Knud Kreilgaard, Susanne og Per Thaarup, Mark Lewis, Bente Aalbæk, 

Birthe Sinne, Mette Thaarup, Louise Aaen, Inger Svendsen, Per Christiansen 

Fraværende: Dorte Bhutho, Gitte Thaarup, Helle Christiansen, Jan Thaarup 

1. Indledning v/Mark Lewis 

613 Vi takker for din kirke/Jakobsbrev 2:2-13: Tro uden gerninger er død – splittelse i kirken 

siden reformationen mellem tro og gerninger. Større sammenhæng mellem tro og gerninger, 

det er vores arv som Metodistkirke. 

2. Ref. Fra menighedsrådsmødet d. 5. okt.  

Godkendt og udsendt via strandby-metodistkirke.dk 

3. Nyt fra medhjælpergruppen v/Mette 

Sidste møde 29.9. Styr på seniorgudstjenesten 21. januar. Forplejning ved en evt. 

fælleskabsaften i marts. Noget i støbeskeen til næste sæson. 

4. Nyt fra MBUR v/Erik 

Det er kommet godt fra start efter sommerferien. Mange børn i børnekor og myretue. MM har 

medvirket til hele verden i Frederikshavn. Nyt koncept ved spejder lørdagsmøder og 

familiespejder. Udviklingskonsulent på ledergruppen. Spejder på skoleskema med 3.-4. årgang 

på Strandby skole. Der arbejdes med kloakering på Spejderfarmen. MBUR arbejder frem mod 

fremtidsaften med generalforsamlinger og en temaaften for unge i maj om det problematiske i 

at stræbe efter det perfekte ideal.  

5. Forslagskomiteen holder møde i nov. – Menighedsrådet har en 

udfordring omkring at finde en ung deltager. 

Fem forskellige er spurgt uden held. Christina Jensen er spurgt for nylig og overvejer. Ellers 

begynder vi at se os om efter en ældre til at tage den vakante plads.   

6. Nyt fra kirkeværgerne v/Per 

Orglet er blevet omplaceret og organisterne er tilfredse. Arkivet, der var opmagasineret er sorteret. 

Gavebeløb til taget ruller stadig ind og der er modtaget til dagsdato. Der gøres plads til et notat i næste 

kirkeblad om det. Kirkeværgerne har kigget på varmeregnskabet og det ser fornuftig ud. Nemmere og 

billigere at varme kirkerummet op. Vi arbejder videre med planerne om kirketorvet (strandvej 34) ved 

menighedsrådsmødet i januar.  

7. Arrangementer siden sidst blev evalueret: 
a) Cafe Q – ”Den (u)perfekte kvinde” Taler: Malene Bendtsen 

b) Høstgudstjeneste og familiegudstjeneste 

c) MK – kostvejleder Lene Christensen 



d) Kursus: Meto-hva-for-noget? 

e) Menighedstur til North Carolina 

f) Spejder – PFT 

g) Mand mødes – Musikkens betydning 

 

8. Program for januar og februar 2018 blev gennemgået og godkendt 
Søndag 7. januar kl. 10.00 Hellig tre konger Gudstjeneste med nadver 

Onsdag 10. januar fælleskirkelig messychurch/familiegudstjeneste med spisning 

Torsdag 11. januar kl. 19.30 Fælleskirkeligt aftenmøde i Missionshuset. Tema: På vej – som 

pilgrim, fremmed og flygtning 

Lørdag 13. januar kl. 10.30 Cafe Qvindfolk. Taler: Anne Fabiansen 

Søndag 14. januar kl. 16.00 Gudstjeneste med kirkevandring. Begynder i Metodistkirken og 

slutter i Folkekirken med spisning 

Torsdag 18. januar kl. 19.30 Menighedsrådsmøde 

Søndag 21. januar kl. 10.00 Juniorgudstjeneste 

Søndag 21. januar kl. 16.00 Seniorgudstjeneste 

Mandag 22. januar kl. 18.00 Man(d) mødes! Taler: Kim Larsen 

26.-28. januar spejdernes nytårslejr  

Søndag 28. januar kl. 10.00 Gudstjeneste med spejdernes nytårsparade 

Søndag 28. januar kl. 16.00 Cross-yoga 

 

Februar 2018 

Lørdag 3. februar kl. 9-15 Én-dagsretræte i kirken. Tema: Gør Gud stor 

Søndag 4. februar kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver Landskollekt: baltiske præsters 

lønforhold 

Mandag 5. februar kl. 10.30 De grå synger i folkekirken 

Søndag 11. februar kl. 10.00 Fastelavn Gudstjeneste 

Torsdag 15. februar kl. 17.30 MBUR Fremtidsaften  

Søndag 18. februar kl. 10.00 Gudstjeneste. Tema: Din Gud er for lille 

Søndag 25. februar kl. 10.00 Gudstjeneste Tema: Din Gud er for lille 

Søndag 25. februar kl. 16.00 Cross-yoga 

Onsdag 28. februar kl. 17.00 Familiegudstjeneste 

9. Evt.  
Ødelagte salmebøger, skal de repareres eller skal der købes nye? Der kan købes ny for 250 kr. pr 

stk. Vi køber 20 stk. uden tryk (faktureres efter jul) 

Vi har 90 års fødselsdag i august 2019 – tænk over hvad vil vi gøre ved det? Fx opstart i august.  
10. Afslutning v/Louise  

Bibelversstafet ved Bente Ålbæk. Johannes 14: Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til 

Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far og fra nu af har I set ham. 

Referat: Louise Aaen 

Næste møde 18. januar - Kaffe: Helle & Per Christiansen 


