
Strandby menighedsråd
5. oktober 2017

Til stede: Inger Svendsen, Per Thaarup, Louise Aaen, Knud Kreilgaard, Jan og Mette 
Thaarup, Gitte Thaarup, Bente Aalbæk, Mark Lewis, Dorte Bhutho

Afbud fra: Birthe Christensen, Susanne Thaarup, Erik Brogaard, Per og Helle Christian-
sen.

1. Indledning ved Mark Lewis
Salme nr. 30: ”Ingen er så tryg i fare”.
Mark Lewis læste teksten fra Rom. 8: 35 - 39 og delte nogle tanker med os. Hvem kan 
skille os fra Guds kærlighed!

2. Referat fra sidste møde
Godkendt uden ændringer.

3. Nyt fra finanskomitéen ved Knud Kreilgaard
Saldoballance. Alt ok. Vi følger budgettet. Stor ros til kirkeværgerne for måden, de har  
håndteret tagrenovationen på. Virkelig godt organiseret! Flere i byen har bemærket det 
fine nye tag. Renovationen er holdt inden for budgettet.
Vi har også modtaget ros for vores kirkeblad, der deles ud!

Når det gælder ”Efterårsindsamlingen” så udsendes der breve i stil med sidste år.

Vi EFTERLYSER stadig folk, der vil hjælpe os med at få søgt fondsmidler til vores forskel-
lige projekter og arbejdsgrene i kirken.

Forslag om at præsterne kontakter de unge, når de bliver myndige, så de kan få en snak 
om medlemsløfterne generelt og dermed også om kirkebidrag. Stor opbakning til forslaget.

4. Kirkeværgerne
Nu er taget og kirkeklokken renoveret og kirkerum, forgang og samtalerum malet. Næste 
år skal køkkenet i præsteboligen Karlsvej 1 udskiftes.

5. Plan med højtalerne, nu hvor orgelkassen er væk
Vi vil spørge organisterne om deres forslag til, hvor orgel-højtalerne skal stå.
Desuden skal vi have finjusteret kirkens lydanlæg nu hvor stolperne i kirken er blevet bre-
dere og orgelkassen er fjernet.

6. Spejderopstart på Farmen
Per Thaarup informerede om en god og positiv opstart af spejderarbejdet. Man tror på det 
nye projekt. Peter Erkmann fra Køgespejderne kommer snart på besøg og følger op på 
den nye måde at køre spejderarbejde på.

7. Program for november og december
Louise gennemgik månedernes program, som kan ses efter referatet.



8. Julen
 - Juletræ i kirken. Gitte og Carsten Thaarup sørger for det i år igen, men oplyser, at vi 

må til at finde et andet sted at få fat i det store træ til kirkerummet. Træet skal ind inden 
d. 18 dec.

 - Adventskrans i kirken - Mette Christensen
 - Pynt på for- og bagside af kirken: Kirkeværgerne. På forsiden evt. 2 træer med lys.
 - Servietter med lys til julemidnatsgudstjenesten - koordinator sørger for 200 lys.

9. En plads til børn i kirken
Louise Aaen opfordrede os til at tænke over, hvor og hvordan vi kan gøre det synligt i 
kirkerummet, at børn er velkomne i kirken. Flere forslag kom i spil med "børneø" forrest 
eller bagest i kirken, men de fleste syntes bedst om at have børnene siddende sammen 
med deres voksne, men med en kuffert med spændende ting i. Der var forslag om at sætte 
en hylde op til kufferterne under hylden med salmebøger, men man er bange for, at de vil 
være i vejen, når man skal forbi med rollator. Derfor vælger vi at stille kufferterne i forgan-
gen, så kirkevagterne kan uddele dem og dermed byde børnene velkommen. Opfordring til 
at tænke videre!

10. Aftale mellem folkekirken og Metodistkirken
Aftalen mellem de to kirkesamfund er nu på plads og vil blive fejret ved en gudstjeneste 
i Strandby og en i København. I Strandby vil det foregå d. 4 marts 2018 i Metodistkirken, 
hvor biskop Henning Toft Bro vil prædike. De to kirkers kor vil evt. synge sammen ved 
anledningen.
I København foregår det d. 6 marts 2018 i Folkekirken (hvilken?), hvor biskop Christian 
Alsted prædiker.

11. Siden sidst
a. Stafet for livet: Igen en rigtig god dag, hvor der bliver lagt meget mærke til vores spej-

dere og mange var forbi og få en mundfuld mad.
b. Kick off: Gudstjeneste med udlevering af vandrediplomer og lækker is.
c. Møde i MBUR: Kommer på dagsordenen til næste møde.
d. Opstart af MK: Udflugt til Robenhagens sommerhus. Næste møde handler om ældres 

kost.
e. Temagudstjenester: 5 interessante gudstjenester, hvor Dorte har filmet børnehjørne 

og prædiken. Louise har klippet sammen til film. Det var et forsøg, da vi tidligere har 
talt om at filme prædikenerne og lægge dem på facebook.

f. Mand mødes: God opstart på Farmen i flot vejr.
g. Hinandens verden - Foredrag med David bugge: Virkelig dejlig aften med spænden-

de foredrag om K. E. Løgstrup. D. Bugge er en dygtig og medrivende formidler, som vi 
meget gerne engagerer igen. Det skal dog med i budgettet. 

h. Konfirmandlejr og TUF på Lægården: 10 konfirmander var med fra Strandby + 17 
ungdomsledere til TUF. Der blev sørget for transport med lejet bus. I et forsøg på at 
integrere konfirmanderne bedre i ungdomsarbejdet, har man valgt at konfirmanderne - 
som en del af deres undervisning - skal med på lejr i efteråret og på nytårslejr.

i. Hele verden i Frederikshavn: Ichthus var igen medvirkende med en gospelworkshop. 
Det blev holdt gospelworkshop 3 gange i løbet af dagen, og alle afsluttede med at 
synge sammen på scenen. Dorte Bhutho var med og fotograferede.

j. Spejder på skoleskemaet: Louise Aaen har haft to anledninger på Strandby skole 
med emnet "Fra jord til bord".

k. Cross Yoga: Vil blive tilbudt en søndag om måneden.



12. Eventuelt.
Forslag om pastoratskonference d. 15. april 2018

Louise Aaen informerede om "Profilbladet", som man på landsplan vil trykke og udsende 
én gang om året til erstatning for Himmel og Jord. Det skal være et blad, der kan bruges 
hele året. Det skal præsentere de forskellige menigheder og deres aktiviteter og kirkeliv.
Strandby Metodistkirke for nogle eks. at dele ud af, og så skal bladet evalueres og der 
sendes feed-back tilbage til næste år.

Grøn kirke. I vores menighed undrer man sig over, at der kun er nævnt to menigheder  - 
Jerusalemskirken og Solrød, Strandby er tilsyneladende ikke med på listen. Hvad betyder 
det, og skal vi gøre noget?

Lidt nyt fra landsledelsen v. Jan Thaarup. 
 - Øverås er blevet solgt. 
 - Jørgen Thaarups indstilling til verdenskirken om homosexualitet er sendt og skal be-

handles.
 - Løn- og ansættelsesforhold for præsterne

Bibelcitat-stafetten:  Dorte Bhutho havde stafetten og havde valgt at henlede opmærk-
somheden på 1. Kor. 13. Første og sidste vers. "Talte jeg end med menneskers og engles 
tunger, men ikke havde kærlighed, da var jeg et rungende malm eller en klingende bjælde" 
og "Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre; men størst af alt er kærligheden".

En verden med så megen had og fjendskab (terror, fremmedhad, banderelateret vold mm) 
kan kun forbedres ved hjælp af kærlighed, dialog og forståelse.

Næste møde er d. 9/11 2017. Susanne Thaarup leder mødet.

Kaffeansvarlig: Inger Svendsen og Bente Aalbæk.

Bemærk - Dorte Bhutho melder afbud til mødet d. 9. november 2017, så der skal findes en 
anden til at tage referat. Kaffeansvarlig til mødet d. 18. januar 2018 er: Helle og Per Chri-
stiansen.

Referent Dorte Bhutho

 



Program for november og december 2017
November 2017

Lørdag 4. november kl. 9-17 guirlandebinding 

Søndag 5. november kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver og barnedåb Alle Helgen

Mandag 6. november kl. 19.30 Meto-hva-for-noget?

Onsdag 8. november kl. 10.00 Bibelformiddag

Lørdag 11. november kl. 9-15 endagsretræte

Søndag 12. november kl. 10.00 Gudstjeneste med landskollekt til baltiske præster

Mandag 13. november kl. 14.30 MK hyggesamvær om turen til North carolina

Mandag 13. november kl. 19.30 meto-hva-for-noget

Lørdag 18. november kl. 13.30 Julebazar 

Søndag 19. november Gudstjeneste

Søndag 19. november kl. 14.00 Jazz koncert med ”Red Hot 4 + 2” 

Mandag 20. november kl. 19.30 Meto-hva-for-noget?

Onsdag 22. november kl. 10.00 Bibelformiddag

Søndag 26. november kl. 10.00 Gudstjeneste med barnedåb 

Søndag 26. november kl. 16.00 crossyoga

Mandag 27. november kl. 19.30 Læsegruppe om lignelser

Onsdag 29. november kl. 17-19 Familiegudstjeneste

December 2017

Lørdag 2. december Spejderne har juleafslutning 2. december

Søndag 3. december kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver

Søndag 10. december kl. 10.00 Gudstjeneste

Søndag 10. december MKs adventsfest. Taler: Lasse Åbom

Onsdag 13. december kl. 19.00 Luciaøver og børnekorets afslutning

Søndag 17. december kl. 16.00 Gudstjeneste vi synger julen ind med lucia

Tirsdag 19. december skolejul

Onsdag 18. december dagplejejul

Søndag 24. december kl. 14.30 Gudstjeneste

Søndag 24. december kl. 16.00 Gudstjeneste

Søndag 24. december kl. 24.00 Gudstjeneste

Mandag 25. december kl. 11.00 Højtidsgudstjeneste

Søndag 31. december kl. 23.30 Gudstjeneste


