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Hella Joof er netop udkommet med “Båven om Gud.” “Båv” er københavnsk slang for bog. “Gud” er et
varmt emne, som kommer under kærlig behandling gennem herlige genfortællinger og friske nyfortolkninger af bibelhistorien med en charme, som kun Hella Joof kan.
Dynamoen i fortællingen er, at Gud har så meget kærlighed i sig, at det ikke er til at holde ud, og at han
bare må ud med det og finde på noget og nogen, som han kan kaste sin kærlighed på. Om julehistorien
skriver Hella Joof, at Gud er blevet skruk og bare må have et barn. Men det er så uskønt med ældgamle
mænd og purunge koner, så Gud beslutter sig for at adoptere og hjælpe Maria, der er kommet galt af
sted og ikke vil ud med sproget om hvem, der er faderen.
“Jeg har så meget kærlighed i mig, Slange” sukkede Gud, som lå i en hængekøje med en bog. “Det
flyder fra mine hænder, men menneskene hører mig ikke. Jeg kan nå dem i deres drømme, og når de
er bange og sultne. Men jeg kan ikke nå dem, når de er glade, der glemmer de mig og tror, at de kan
klare det hele selv. Hvad har jeg gjort galt?” “Hm!” sagde slangen. “ I forhold til hvad du har gjort galt,
så tror jeg, vi skal lade det ligge. Vi kan snakke herfra og til evigheden, og det gør jo ikke nogen forskel.
Du har begået fejl. Men du er ikke dine fejltagelser... Er dét ikke det, du altid har sagt? At vi fejler og
rammer uden for skiven, men derfor er vi stadig mirakler og Guds børn, dine børn”. “Har jeg sagt det?
Men det er jo guddommelig visdom! Og børn, siger du? Du har ret, lad de små børn komme til mig, thi
himmerriget er deres...”
Lad dette citat blive indgangen til din adventstid, hvor vi går og forbereder os til jul og på, at Jesus skal
komme igen og gøre håbet om en varm og god verden friskt igen. Det er Guds kærlighed, som alting
drejer sig om og som sætter alting i gang og som kan genoprette alt det, der ikke blev, som det burde.
Vi har brug for at høre om Guds kærlighed i en tid, hvor Slangen er blevet samtalepartner i så mange
sammenhænge og forvrider og fordrejer billedet, så vi ikke kan genkende os selv som Guds elskede
børn og ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned på det hele.
Der er ikke mange danskere, der vokser op med bibelhistorie, bøn og kirkegang, men flere og flere
undersøgelser viser, at interessen for kristendom bliver større og større. Der er skabt et tomrum og
et stort spørgsmålstegn hos de fleste om Gud, som den manglende børnelærdom har efterlaft. Men
der er godt nyt. Kirken er åben for mennesker, som søger svar i den bedste historie, der findes. “Båven
om Gud” som i juletiden kaldes for juleevangeliet; Det gode budskab om, at Jesus blev født for, at vi
mennesker kan komme til at kende Guds kærlighed, ikke kun, når vi er nede, men også når vi er glade.
Louise Aaen
Julebasar
Lørdag 18. november
Boder, tombola, cafe
og børnekor. Stedet,
hvor folk mødes!
Metodistkirkens
Spejdere

“

Strandby
Metodistkirke skal
være en levende kirke
i lokalområdet med
plads til alle menneskers møde med den
levende Gud.

aktiviteter
Jazzkoncert med Red hot 4 + 2 - 19. november kl. 14.00
Velkommen til en New Orleans revival jazz oplevelse, der vil
krædse for dit øre. Red hot four + 2 er et jazzorkester, der
swinger på grund af intensitet, engagement og et godt sammenspil siden 1999. De vil spille to sæt med en kaffepause
imellem. Entré 100 kr.

Ichthus - et kor med en genreeksperimenterende stil
Ichthus begynder at forberede julerepetoiret med klassiske
julesalmer og gospelnumre og koret vil øve hver onsdag indtil
jul. Nye sangere er altid velkomne. Glæden ved at synge er
eneste forudsætning for at deltage.

børn i metodistkirken
Vær med til at udvikle kirkens børnearbejde
I Metodistkirken har børnene en særlig plads. Børn er ikke
kun kirkens fremtid, men i høj grad dens nutid. Arbejdet med
børn er mere end blot børnepasning. Børn, der deltager i
Metodistkirkens aktiviteter bliver en del af et fælleskab med
børn og voksne, som peger hen til et trosliv med Gud. Det kan
være familie- eller børnegudstjenester, kor eller klub, legestue eller babysalmesang, dans eller tumlastik. Kun fantastien
sætter grænser. I MB - Metodistkirkens Børnearbejde får børn
forskellige oplevelser, hører om Gud og udvikler sig. Er du forældre eller bedsteforældre eller har du bare et stort hjerte
for børn, så har kirken brug for dig. En bestyrelse bestående
af 3-5 personer, organiseret under MBUF, Metodistkirkens
Børne- og Ungdomsforbund, er med til at sætte rammerne og
tænke nyt omkring, hvad kirken kan gøre for at sikre et godt
børneliv i Strandby-Elling. Kontakt formand for MB Hanne
Krag tlf: 3150 2550, hvis du vil vide mere eller hjælpe til.

juleforberedelser
Kirken forvandles til julemarked
Kom og giv en hånd med, når basaren sættes op. Onsdag 15.
november kl. 19.30 fremstilles der adventskranse og dekorationer i kirkens lokaler. Torsdag 16. november kl. 17.00-18.00 er
der åbent i kirken for indlevering af ting, som du ønsker at
give som gevinster. Fredag 17. november kl. 19.00 er der brug
for stærke hænder til at flytte borde og stole for at sætte
boderne op. Indtjeningen fra bazaren går til et godt formål,
nemlig spejder, børne- og ungdomsarbejde i kirken.
Lucia øvelser
Alle piger og drenge, som kunne tænke sig at være med til
luciaoptog øver onsdag 13. december kl. 19.00 i kirken. Vi er
færdige kl. 19.45 og så har vi også nået at hygge os med æbleskiver og saft. Når vi synger julen ind søndag 17. december
kl. 16.00 møder man op kl 15.40 i hvide strømper/bukser og
T-shirt til omklædning.

advent - stilhed - fordybelse
Endagsretræte i kirken - 11. november kl. 9.00-15.00
Velkommen til en stille lørdag i kirken, når der er éndagsretræte i kirken. Vi mødes under temaet “forventning”. I adventstiden venter vi på Jesu komme. Han kom julenat og vil
komme igen som glædens Herre. På retræten er der mulighed
for at trække sig tilbage og overveje sit liv med forventning,
håb og tillid til Gud. Det sker gennem bibelmeditationer, bøn
og personlig reflektion i stilhed. Pris for deltagelse og forplejning er 100 kr. Tilmelding kan ske til Elsebeth Hjortshøj tlf:
2834 2289

Europæisk kirkefestival i Kristi Himmelfartsferien 2018
Under overskriften “Staunen!” der betyder “Forundring!”, inviterer den tyske Metodistkirke til 4 dags kirkefestival i Dünenhof Cuxhaven, som ligger 4 timers kørsel syd for grænsen,
i naturskønne omgivelser. Værterne forventer 1000 deltagere
fra hele Europa og tilmeldingen er allerede i fuld gang. Det
kunne være fantastisk om vi kunne samle en delegation fra
Strandby, som har lyst til at deltage. Der er børneprogram, bibelstudier, workshops, gudstjenester og spændende foredrag
på programmet. En af talerne er fx biskop John K. Yambasu
fra Sierra Leone, som gjorde stort indtryk, da han talte på sidste centralkonference i Norge om levevilkår og kirkens forhold
i Afrika. Der er forskellige muligheder for indkvatering på hotel, bed & breakfast og camping, men man skal ikke vente for
længe med at booke. Info og tilmelding til festivalen foregår
via www.staunen.net. Invitationer ligger fremme i kirken.

aktiviteter
Troens betydning og tidsløse bibelvers
Igennem hele kristendommens historie er Bibelen blevet læst
ud fra forskellige forhåndsindstillinger eller bibelsyn. Ingen
bog er blevet afholdt og udskældt som den, analyseret ned i
mindstedele og sammenholdt i sin helhed. Bibelen rummer
flere bøger skrevet af mange forfattere, men vel egentlig kun
én historie, nemlig den om Guds kærlighed til mennesket.
Hvilken rolle spiller Bibelen for dig? Hvilke bibelvers mener
du har noget at sige til mennesker i dag? Sætter spørgsmålet tanker i gang hos dig, kan det måske blive til spændende
samtaler over kirkekaffen, ved spisebordet eller i læsegruppen. Skriv gerne dine tanker ned og del dem med andre f.eks.
gennem kirkebladet. Små tekststykker kan sende sendes til
redaktionen pr. mail til louise.aaen@metodistkirken.dk
Venskabsrejse til USA
Vores eventyrlige rejse til Washington og North Carolina er
nu afsluttet og alle 34 medrejsende er kommet sikkert hjem.
På 12 dage oplevede vi kirkelivet i 6 metodistkirker, medvirkede ved 5 forskelligartede aktiviteter og gudstjenester, tog
tid til sightseeing i Washington, vandrede i de naturskønne
bjergområder, besøgte bemærkelsesværdige steder som Lake
Junaluska, Duke University og Chereokee indianerreservat, og
nød endog en dag i Carowinds forlystelsespark. Stemningen,
samhørigheden, vejret
og de mange gæstfrie
mennesker, vi mødte hen
ad vejen gav os alle en
stærk overbevisning om,
at Gud var med os. Tak til
alle, som enten var med
eller støttede rejsen på
forskellige måder, for en
uforglemmelig tur!
(skrevet af Mark Lewis)
2 højdepunkter:
Washington Monument &
Grand Father Mountain

størst af alt er kærligheden
1. Korintherbrev 13:13
Om jeg taler med menneskers og engles tunger, men ikke har
kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde.
Om jeg har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og
ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men
ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad
jeg ejer og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har
kærlighed, gavner det mig intet (1. Korintherbrev 13: 1-3)
Min gamle bibel har mange understregninger, men jeg synes, at især disse vers siger noget ind i den tid, vi lever i med
så megen konflikt og krig. Løsningen på splid og splittelse er
altid kærlighed. Guds kærlighed, som er fundamentet for
overhovedet at kunne elske. I TV serien Herrens veje, der i
øjeblikket kører på DR1, bliver August udsendt som feltpræst
i Afganistan. Her oplever han grufulde ting og forsøger at
kommunikere håb til soldaterne, der kæmper med mangel
på mening. Særligt stærke er scenerne, hvor August taler
med en lokal muslim, som af en eller anden grund også befinder sig på militærbasen. De diskuterer det fundamentale
spørgsmål om hvorfor der findes så meget ondt, hvis Gud
er god. De er enige om, at krigen først og fremmest handler
om politik og ikke religion, og at troen på en Gud ikke er det,
der gør dem forskellige, men istedet er det, der forener dem.
“Gud er stor”, siger August' muslimske ven. “Hvis Gud...”
spørger August. “Din eller min?” “Bare Gud, min ven” svarer
muslimen. “Bare Gud.” Der er kun én Gud. Gud er kærlighed
og størst af alt er kærligheden.” (Skrevet af Dorte Bhutho)

kalender

køleskabs
magneten

strandby metodistkirke i november

17.-19. november - Sportsweekend på Lægården for unge

Lørdag 4. november kl. 9-17
Spejdernes guirlandebinding

Invitationer ligger fremme i kirken og findes på facebook
under gruppen MU: Metodistkirkens Unge

En hyggelig dag i skoven i et meningfuldt
arbejdsfællesskab.Tag formiddagskaffen
med og mød op kl. 9.00 på kirkens
parkeringsplads. Det er også muligt
at slutte sig til kl. 12.00 ved
Hermans Vod og Trawl og give en
hånd med. Spejderstaben sørger
for pølser og brød til middag.
Spejderakiviteterne i november
er lidt anderledes, da der skal
bruges kræfter på at tjene
penge til børn og unge
og spejdere i kirken.
Derfor binder vi
guirlander til byens butikker
og forbereder og afholder
julebasar. Der er brug for
alles hjælp.
Se info på strandby-spejder.dk

Lørdag 18. november kl. 13.30
Julebasar med bl.a. tombola. Salgsboder. Cafe. Julestemning

Søndag 5. november kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb og nadver
ALLE HELGEN
Mark Lewis

Mandag 27. november kl. 19.30
Læsegruppe om lignelser

Mandag 6. november kl. 19.30
Mandagslæsegruppen mødes
Onsdag 8. november kl. 10.00
Bibelformiddag
Torsdag 9. november kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Lørdag 11. november kl. 9-15
Endagsretræte
Søndag 12. november kl. 10.00
Gudstjeneste
KOLLEKT: Baltiske præsters lønforhold
Louise Aaen
Søndag 12. november kl. 19.30
Missionsgruppen mødes
Mandag 13. november kl. 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær
om turen til North Carolina
Mandag 13. november kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursus om metodisme

Søndag 19. november
Gudstjeneste
Mark Lewis
Søndag 19. november kl. 14.00
Jazz koncert med ”Red Hot 4 + 2” . Entré 100 kr.
Onsdag 22. november kl. 10.00
Bibelformiddag
Søndag 26. november kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Louise Aaen
Søndag 26. november kl. 16.00
Cross yoga - bøn og bevægelse i kærlighedens lys

Onsdag 29. november kl. 17-19
Familiegudstjeneste
Louise Aaen
Velkommen til familiegudstjeneste - en mulighed for at være
opmærksom på Gud i hverdagen, tilrettelagt så børn og voksne, unge og gamle kan fejre gudstjeneste sammen. Bibelhistorien bliver fortalt sammen med kreative aktiviteter, sang og
musik, båret af bøn og nadverfællesskab. Efter gudstjenesten
serveres aftensmad fra Rosendahls til 60 kr. for voksne og 40
kr for børn. Tilmelding pr. sms til 3030 1098 - senest søndagen
før.
Torsdag 30. november kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursus om metodisme

abs
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strandby metodistkirke i december

kalender
Tirsdag 19. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for Strandby skole
Onsdag 20. december kl. 9.30
Julegudstjeneste for dagpleje- og Myretuebørn
Søndag 24. december kl. 14.30
4. ADVENT
Julegudstjeneste
KOLLEKT til verdens fattigste
Mark Lewis

Lørdag 2. december kl. 10-13
Spejderne holder juleafslutning
Det er for drenge og piger i alle aldre. Alle som kan li' at lege
og lære i naturen. Mødestedet er Spejderfarmen, Strandbyvej 91-95
Søndag 3. december kl. 10.00
1. ADVENT
Gudstjeneste med nadver
Mark Lewis

Søndag 24. december kl. 16.00
Julegudstjeneste
KOLLEKT til verdens fattigste
Mark Lewis
Søndag 24. december kl. 24.00
Julenatsgudstjeneste
Louise Aaen
Mandag 25. december kl. 11.00
Højtidsgudstjeneste med bordkollekt
Mark Lewis
28. december -2. januar - Nytårslejr for unge på Solborgen

Mandag 4. december kl 10.00
De grå synger i Strandby Kirkecenter. En hyggelig formiddag
for sangglade seniorer.

Invitationer ligger fremme i kirken og findes på facebook under gruppen MU: Metodistkirkens Unge. Konfirmander deltager d. 28.-30. december som en del af konfirmandundervisningen.

Søndag 10. december kl. 10.00
2. ADVENT
Gudstjeneste
Louise Aaen

Søndag 31. december kl. 23.30
Nytårsgudstjeneste
Louise Aaen

Søndag 10. december kl. 19.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til adventsfest for
hele menigheden. Kaffebord. Amerikansk lotteri til fordel for
kirkens missionsprojekter. Juletale ved Lasse Åbom, præst i
Baptistkirken med rødder i Strandby
Onsdag 13. december kl. 19.00
Luciaøvelse og børnekorets juleafslutning
Søndag 17. december kl. 16.00
3. ADVENT
Gudstjeneste - “Vi synger julen ind”. Luciaoptog
Louise Aaen

nyheder
Dødsfald
Karen Margrethe Thomsen, Strandvej 72, døde 26. august og
blev bisat fra kirken 1. september
Ære være Karen Thomsens minde
Bryllup
Andrea Thaarup og Dennis Karlsen blev viet 9. september
Ida Marie Christensen og Nikolaj Freiheit Neumann blev viet
22. oktober
Nyt medlem
Nikolaj Freiheit Neumann tilsluttede sig menigheden som døbt
medlem 22. oktober
Dåb
Matilda Freiheit Neumann, datter af Ida Marie og Nikolaj
Freiheit Neumann, Frederikshavn, blev døbt 22. oktober
My Eiersted, datter af Therese og Christer Eiersted,
Frederikshavn, blev døbt 8. oktober
Fødselsdage
70 år - 1. november, Birthe Jensen, Hegnsvej 8
80 år - 8. december, Ketty Christensen, Havnefronten 56
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke og glæder sig over
fællesskabet med jer

henvendelse

Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille kørsel til søndagens
gudstjeneste ved henvendelse til menighedskoordinator Marianne Pedersen inden fredag kl. 15.00. NB! Der er ingen kirkebil
til gudstjenesterne 24. december og 31. december.
Kirkens præster er bortrejst
Louise Aaen er på Ådalen Retræte i Randers til
Arrow ledertræning fra 12. - 17. november

Strandby Metodistkirke
Strandvej 36 & Snerlevej
9970 Strandby

Menighedsrådsformand:
Gitte Thaarup
tlf: 9848 0025

Præster:
Mark Lewis, Karlsvej 1,
email: mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

Børn & Unge:
Erik Brogaard
tlf: 2066 0265

Louise Aaen, Strandvej 30,
email: louise.aaen@metodistkirken.dk
tlf: 2138 0070
Diakon:
Elsebeth Hjortshøj
tlf: 2834 2289
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Menighedskoordinator:
Marianne Pedersen
tlf: 3030 1098
email: koordinator@strandby-metodistkirke.dk
Kasserer:
Knud Kreilgaard, Tranevej 11
email: kreilgaard@outlook.dk
tlf: 2967 4474
Nordjyske Bank: 7407-1200476
Spar Nord: 9009-1330201262

Mobile Pay
Tlf: 6173 3727
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