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Spejder
Legestuen Myretuen
Børn
Minikonfirmander - Klub 3
Unge
Konfirmandundervisning
Børnekor
Pigekor
Dans
Koret Ichthus, De grå synger
Familiegudstjeneste
Kursus, meto-hva-for-noget?
Man(d) mødes
Cafe Qvindfolk
Metodistkirkens Kvinder
Socialt Ansvar
Læsegrupper
Foredrag, læsegruppe
Bibliodrama, Retræte
Yoga

“ Mennesker skal kunne mødes af den
levende Gud og forvandles af hans nærhed.
Derfor skal Strandby Metodistkirke være en
levende kirke i lokalområdet med plads til
alle mennesker.”
Menighedsrådet

Udgivet af Menighedsråd & Børne- og ungdomsråd 2017
Layout: Louise Aaen
Foto: Dorte Bhutho & Colourbox
SAL TRYK A/S Strandby

Meget kan synes sort og hvidt,
hverdagen kan virke grå, men
det er aldrig hele sandheden.
Verden er multikulturel og fuld
af farve, hverdagen kan indeholde overraskende momenter
af Guds rige, der kaster nyt lys
over livet. Strandby Metodistkirke arbejder med en lang
række aktiviteter og arrangementer, som henvender sig til
mennesker i alle aldre og alle
steder i livet. Lige fra de yngste
til de ældste, om du er mand eller kvinde, er der mulighed for
leg og læring, sang og samtale,
fred og fordybelse, mad og mening. Nogle af kirkens aktiviteter kan du læse om i denne
folder. Medlemskab af kirken
er ikke en forudsætning for at
deltage. Find de tidspunkter og
anledninger, der passer dig og
vær velkommen!

Velkommen til en ny sæson i Strandby Metodistkirke
Vi sparker vintersæsonen i gang søndag 13. august kl. 11.00 med en “kick-offgudstjeneste”. En festlig formiddag, hvor spejderne bærer faner ind og er med til
at fejre glæden og fællesskabet i kirken. Er du med i myretuen, i sangkor, i læsegruppe, på rengøringshold eller andet er du særligt velkommen denne søndag.
Gå ikke hjem før du har besøgt isboden ved kirkekaffen.

spejder
Naturoplevelser for børn og unge i alle aldre
Engagerede voksne frivillige ledere
Udfordringer der passer til dig
Sjove lejrture og venner for livet

bliv spejder

Før-skole:

Familiespejder
Andrea Thaarup
0.-2. klasse: Ulve
Kent Hjørne
3.-4.klasse: Prærieulve
Helle Christiansen
5.-9. klasse: Troppen
Rasmus Aaen
fra 16 år:
Rovere
Jonas Hjørne

Vi mødes på Farmen,
Strandbyvej 91-95
lørdage i lige uger kl. 10-13
Start: 26. august
2368 8766
2421 4966
3013 5253

½ årligt kontingent
200 kr.
opkræves via PBS

4174 3838
2384 3574

Få mere information og se program for de enkelte enheder på:
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www.strandbyspejder.dk

legestuen myretuen
Pris pr. gang:
10,- pr. familie
(voksen + 1-2 børn)
15,- pr. dagplejer
(voksen + 3-5 børn)

Dejlig formiddag for
mødre og fædre på barsel,
dagplejemødre, hyggetanter og bedsteforældre...
og nå ja! børnene hygger
sig også!

Velkommen i Myretuen, hvor børn mellem 0 og 5 år og deres voksne mødes og leger,
synger og lærer hinanden at kende. Vi slutter med at spise medbragte madpakker
og alle får kaffe, nybagte boller eller kage.
Det er hver onsdag kl. 10.00-12.00. Indgang fra Snerlevej. Kig ind!

Start efter sommerferien: 23. august
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Marianne Pedersen
3030 1098

børn

giv det et løft
bliv en del af fællesskabet

Som medlem af # MBUF - Metodistkirkens børneog ungdomsforbund er du med til at støtte, at børn
og unge får oplevelser for livet og en fornemmelse
af Guds kærlighed. Tilmeld dig via metodistkirken.dk

børnegudstjeneste
Søndag 21. januar kl. 10.00

bliver kirkebænkene særligt reserveret til børnene.
Her fejrer vi børnegudstjeneste for alle børn
og barnlige sjæle. Bagefter er der børnevenlig
frokost til 20 kr. pr. næse.
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minikonfirmander
Klub 3 er et undervisningsforløb for alle byens børn i 3. klasse
Vi mødes i Metodistkirken - lige efter skoletid - hver torsdag kl. 14.00-15.00

Første gang er uge 43 - efter efterårsferien
Vi skal blandt andet synge, lege, tegne-male og høre Bibelhistorie. Det hele slutter til
påske med en festlig familegudstjeneste, som vi laver sammen. Onsdag 21. marts kl.
17.00 - skriv allerede nu datoen i kalenderen. Vi håber, at se hele familien den dag.
Tilmelding til Klub 3 holdet sker ved henvendelse til præsterne.

unge
Hvad sker der i kirken for unge?

Alt er muligt
action?
ungdomslokale?

Brunch
med de blå

Hæng ud og hyg
hos præsterne
2 lørdage - se
datoerne i
kirkebladet

Ungdomslejre!

Tro, Udvikling & Fællesskab

Tilmeld dig på
Find gruppen:
MU - Metodistkirkens
Unge for mere info

En god balance - Temadag for unge & forældre
Torsdag 17. maj kl. 19.00-22.00 i Metodistkirken

Emnet er perfektionisme. Samfundet stiller høje krav. De sociale
medier viser kun et glansbillede af livet. Hvordan finder vi en god
balance og et godt selvværd? Aftenen vil byde på:
- Den personlige historie. - Den social-psykologiske vinkel.
Sæt kryds ved datoen og se mere info i kirkeblad og lokalavis.
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konfirmander
Alle elever i 7. klasse er velkomne på holdet, uanset kirkeligt medlemsskab.
Konfirmation i Metodistkirken har nemlig karakter af overhøring og er ikke
en bekendelse af troen eller en bekræftelse af barnedåben. Konfirmanderne
overhøres på konfirmationsdagen i enkle spørgsmål om, hvad de har lært,
mens de har gået til præst.

Konfirmation i Metodistkirken 2018 foregår Palmesøndag 25. marts
Næste hold begynder undervisning mandag kl 15-17 i uge 34.
Indskrivning foregår ved kontakt til præsterne.

børnekor
Kirken rocker af liv, glæde og kreativitet onsdag aften
Du kan gå til børnekor hver onsdag kl. 18.30 - 19.30. Det er for børn i alderen 4-10 år.
Her synges gamle og nye børnesange og sanglege under masser af sjov og ballade.
Vi har vores helt egen lyd og et herligt band bestående af klaver, guitar og gulvbas.
Vi slutter aftenen med frugt og guf til børnene og kaffe og hyggesnak til forældrene.
Børnekoret optræder ofte til gudstjenester og andre arrangementer i kirken og i byen.

Sæson-start: 23. august
“Vi er byens bedste børnekor
Her er der plads til lille og stor
Man blir så glad af at synge i kor
når Jesus i hjerterne bor
Marianne Pedersen
B-Ø-R-N-E-K-O-R”
3030 1098

Børnekoret kan
opleves på CD
“Glædestoget”
Salg: 100 kr.
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Årligt kontingent
for alle aktiviteter
i Metodistkirkens
B&U arbejde 350 kr
Opkræves via PBS

strandby pigekor
Du kan gå til pigekor,
når du bliver 10 år.
Hver onsdag kl. 18.30-19.30.
Her indøves grundlæggende
sangteknik, både flerstemmigt
og solo, rytmisk og klassisk.

Anne Kirstine Clausen
2380 3219
Årligt kontingent
for alle aktiviteter
i Metodistkirkens
B&U arbejde 350 kr
Opkræves via PBS

Young Copenhagen Gospel Festival 2.- 4. marts 2018
Seriøs, sjov - funky, festlig sangweekend i København
for børn og unge i alderen 9-19 år. Ihærdige øvelser,
afsluttes med et brag af en koncert, der løfter taget i
Jerusalemskirken, Metodistkirken i København.
Vi arrangerer, at et hold fra Strandby tager afsted, vil
du med? Invitationer ligger fremme i kirken fra nytår.
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dans
“Du skal gå til dans i metodistkirken
fordi det er sjovt. Du får god stil og
store smil. Husk at øve!”
- Dansegruppen Sweets

Maja Andreassen er klar med dansetrin og seje moves til musikvideoer.
Er du klar til en ny sæson?

Det er for piger fra 7 år.
Hver torsdag kl. 15.00-16.00
Start: 24. august
Tilmelding til Louise Aaen
2138 0070
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Årligt kontingent
for alle aktiviteter
i Metodistkirkens
B&U arbejde 350 kr
Opkræves via PBS

ichthus kor
Syng med i koret Ichthus
Onsdage kl. 19.30 i ulige uger
Start 13. september
Ichthus betyder “fisk” og navnet passer godt til et kor i Strandby. Men Ichthus er også
et ordspil over de oldgræske forbogstaver for Jesus Kristus, Guds søn, vor frelser, hvilket
passer særdeles godt til det, som koret vil formidle gennem sin sang. Ichthus vil i den
kommende sæson fortsat arbejde med et varieret repertoire, bestående af gospel, klassisk, rytmiske salmer og særlige kompositioner. Anne-Kirstine Clausen, Carsten Morsbøl
og Mark Lewis er de musikalske ledere, når der er øvelser og når koret medvirker ved
højtider i kirken og ved andre arrangementer.

Anne-Kirstine Clausen
2380 3219

Kontingent:
150 kr pr.
halvår

de grå synger
Folkekirken og Metodistkirken i Strandby
indbyder igen alle sangglade seniorer
til hyggelige formiddage, hvor vi finder
salmebogen frem. Sæt kryds ved datoerne
og se nærmere i kirkebladene om tid og sted: 18.9 - 4.12 - 5.2 - 7.5
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familiegudstjeneste
for alle sanser
for alle aldre

Kl. 16.30
Kl. 17.00

Kl. 18.00

Kl. 19.00

20
20

Åben kirke
Gudstjeneste med sang og musik,
hvor børn og voksne, unge og gamle
er sammen om kreative aktiviteter.
Bibelhistorien bliver levende, båret
af bøn og nadverfællesskab.
Aftensmad fra Rosendahls Madhus
Pris: voksne 60 kr. - børn 40 kr.
Mobile pay 5191 669

Tilmelding til spisning er nødvendig
på sms 3030 1098, senest søndag!
Fælles afslutning - vi slutter præcis
sådan at nogle kan begynde at sive
og andre kan blive siddende
og drikke kaffen færdig

Sæt X ved datoerne:
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag
onsdag

20. september
11. oktober
29. november
24. januar
28. februar
21. marts
25. april
23. maj

fordi her er tid og rum
til tro i en travl hverdag

meto-hva-for-noget?
Vi bliver ofte spurgt, hvad gør Metodistkirken anderledes? Derfor tilbyder vi nu et kursusforløb, hvor vi vil pege på nogle væsentlige områder, der definerer,
hvad vil det sige at være metodist. Undervisningen er for dig, der gerne vil
vide mere om Metodistkirkens oprindelse og udbredelse, dens historie på verdensplan,
i Danmark og lokalt i Strandby, dens troslære og sociale principper og metoder til at leve
et liv som kristen. Kurset er tilrettelagt som forberedende til medlemsoptagelse, men
alle med interesse kan deltage. Undervisningen er også relevant for dig,
der har æret medlem i årevis, men gerne vil have opfrisket din viden om Metodistkirken.

Velkommen følgende aftener kl. 19.30-21.30:
Mandag 11. september
Torsdag 28. september
Mandag 9. oktober
Torsdag 26. oktober
Mandag 13. november
Torsdag 30. november

Tilmelding til Mark Lewis
5054 8293

åben kirke
Der er kaffe på kanden og mulighed for at kigge ind i kirken til en snak hver mandag
kl. 10-13. Kirkens præster kan træffes alle dage ved telefonisk henvendelse.
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man(d) mødes
Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd! Garanteret salatfri zone!
Dørene åbnes kl. 18.00 og vi spiser kl. 18.15.
Aftenens indlæg starter kl. 19.15 og slutter kl. 21.00.
Pris: 125 kr. 100 kr. for studerende og pensionister (+70 år)
Mandag 18. september - Kok Amok
Vi mødes kl. 17.00 på Farmen, Strandbyvej 91-95, til en kulinarisk
oplevelse i det fri. Thomas Christensen, fra 2takt er den lokale
stjernekok, som sammensætter en spændende mandfolkemenu,
som vi selv forbereder og indtager.
Mandag 30. oktober - Crime Scene
Hvordan efterforskes et drab? Hvilken retning kom kuglen fra?
Stil selv flere spørgsmål. En indsigt i kriminalefterforskernes speciale på jagt efter de fældende beviser. En spændende aften som
vil chokerere og overraske ved kriminalefterforsker Kim Larsen.
Mandag 22. januar - Mark og musikken
Denne aften vil vores lokale præst Mark Lewis fortælle om
hvordan han i sit virke har oplevet, at musikken lukker døre op og
bringer kulturer i tale. Har vi en præst, som er musiker eller en
musiker som forkynder? Hvad kom først hønen eller ægget?
Lørdag 7. april - Virksomhedsbesøg
En ud-af-huset-oplevelse. Besøg på skibsværftet JOBI, som efter
en stor ombygning fremstår topmoderne, klar til reparation,
vedligehold og nybygninger. En indføring i nye teknologier i et
urgammelt erhverv om fremstilling af sødygtige fartøjer. Vi spiser
på værftet efter den guidede rundtur.....
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café

Qvindfolk

3 lørdage kl. 10.30-13.00
2 1/2 times forkælelse i selskab med andre kvinder
- det kan kun blive godt!
Lørdag 7. oktober - Den uperfekte kvinde
Malene Bendtsen er præst ved Vejgårdkirke i Aalborg. Hun vil komme med et tankevækkende oplæg omkring hvilke udfordringer der
er ved at være kvinde anno 2017. Hvordan formår vi at være den
gode mor, den opmærksomme datter, en dejlig kone/kæreste, en
god kollega, en sød veninde, svigermor, bedstemor, tante osv.
Lørdag 13. januar - Ungdomskultur
Anne Fabiansen vil fortælle anekdoter fra sin erfaring som efterskoleleder om unge. Deres måde at opleve verden på. Deres frigørelse
fra forældrene. Deres fritidsinteresser. Deres brug af sociale medier
og behov for trygge miljøer. Altsammen noget der kan gøre det lettere for os at forstå og omgås teenagere, der ofte kan virke som
lukkede bøger for sig selv og deres omverden.
Lørdag 10. marts - Selma Lagerlöfs Kristuslegender
Karen Holdt Madsen er sognepræst i Tyrsted-Uth-Endelave og en
fabelagtig fortæller, specialiseret i at genfortælle Selma Lagerlöfs
beretninger om menneskesindets kringelkroge. Man bliver revet
med af skildringen af sorg og glæde, selvbedrag og bedrag, had og
kærlighed, misundelse og storsind – kort sagt, det der er alment
menneskeligt.
* Ret til ændringer forbeholdes

Pris: 125 kr. - for pensionister (+70 år) og studerende 100 kr.
Vi begynder med en stor og lækker brunch-buffet. Herefter byder vi på et foredrag med
en spændende Qvinde om et aktuelt emne. Tag din mor, veninde, søster eller datter med

26

metodistkirkens kvinder MK
Metodistkirkens Kvinder MK mødes et antal mandage omkring
foredrag, hygge og udflugter. Se datoer i kirkebladet.
Første gang efter sommerferien er mandag 21. august kl. 14.00
Vi mødes ved kirken og kører til Kirsten og Frank Robenhagens sommerhus i Sulbæk.

Nyt fra nettet

Som noget nyt vil der hver gang
blive en orientering om
Metodistkirkens nyheder på nettet
med fokus på mission.

MK inviterer til adventsfest i kirken 2. søndag i advent
med bl.a. juletale, musikalsk underholdning
og amerikansk lotteri til fordel for
Metodistkirkens missionsprojekter.

Bente Aalbæk
2938 2170

seniorgudstjeneste

Velkommen til seniorgudstjeneste 21. januar kl. 16.00. En kort og klassisk eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende spisning og fællesskab i pyramidesalen.
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socialt ansvar
Metodistkirken på verdensplan er mest kendt
for dens engagement omkring:
... at hjælpe verdens fattigste og mest udsatte
... at arbejde for fred og retfærdighed
... at bygge broer mellem folk fra forskellige etniske og kulturelle baggrunde
... at formidle Guds kærlighed med ord og handling
Strandby Metodistkirke har oprettet en missiongruppe for at fremme disse formål både
lokalt og globalt. En menighed er ikke kun kaldet til at passe aktiviteterne, der foregår
inden for kirkens mure. Vi er også kaldet til en aktiv tjeneste i samfundet og verden
blandt mennesker i nød. Missionsgruppen er aktiv i kontakten til bl.a. Asylcentret og
Venligboerne med henblik på samarbejde, og vi udforsker samtidigt mulighederne for
engagement i et udenlandsk projekt. Har du tid og lyst til at være med i gruppen, er du
velkommen til at henvende dig til:

Mark Lewis
5054 8293
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læsegrupper
Kærlighed er
Start: 4. september
Tilmelding til Bente Aalbæk 2938 2170
Efterårets nye bog i mandagslæsegruppen er præsten og forfatteren Kathrine
Lilleørs: “Hvad er kærlighed?” I sine egne kærlighedsforhold har hun oplevet
både vrede, mistillid, svigt og jalousi. I denne bog prøver hun at forstå, hvordan det hænger sammen med kærligheden. Vejen fører uundgåeligt gennem
de største temaer i livet: tro, tvivl, ondskab, valg, sorg og glæde. Undervejs
søger hun indsigt og visdom i den klogeste litteratur, hun kender: Evangelierne, H.C. Andersen,
Strindberg og Kierkegaard. Bogen kan købes i kirken for 100 kr. Den første mandag i hver måned
samles vi kl 19.30 – 21.30 i pyramidesalen.

Bibelformiddag
Start: 6. september
Mark Lewis 5054 8293
Alle er velkomne til at deltage i undervisning om de bibelske tekster og deres historiske baggrund og teologiske univers. Bibelens bøger, evangelier og
breve behandles i deres helhed. Undervisningen varetages af Mark Lewis og foregår over en kop
kaffe og rundstykker enkelte onsdage kl. 10.00-11.30. Se datoer i kirkebladet. Det forventes ikke
at man kommer hver gang og tilmelding er ikke nødvendig.

Jesu lignelser
Start: 18. september
Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj 2834 2289
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Ny læsegruppe tager hul på udvalgte lignelser fra Ny testamente.
Louise Aaen tilbyder oplæg til samtale om lignelsernes betydning
for tro og liv i dag. Gruppen mødes kl. 19.30 i kirken på følgende
datoer 18.9, 30.10, 27.11, 22.1

foredrag
David Bugge - Hinandens verden
14. september kl. 19:30 - 22:00
Indgang 30 kr. inkl. kaffe
David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet,
hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur
og kristendom. Han har om teologen og filosoffen K E
Løgstrup bl.a. skrevet bøgerne Løgstrup og litteraturen
(2009), Hinandens verden (2011) og Løgstrup & skolen
(2014).
Hinandens verden er et foredrag og en rejse gennem K.E.
Løgstrups ”Den etiske fordring.” Med eksempler fra dagligdagen og skønlitteraturen giver foredraget i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i dette
hovedværk i nyere dansk teologi og filosofi og viser, hvordan digtningen spiller en helt grundlæggende rolle heri.

”Den enkelte har
aldrig med et andet
menneske at gøre,
uden at han holder
noget af dets liv i
sin egen hånd. ”
K E Løgstrup

Læsegruppe om Løgstrup
Hvis der efter foredraget om Løgstrup viser sig at være
stemning for at læse “Den etiske fordring” er der afsat
3 aftener til at mødes og diskutere bogen i efteråret.
Møderne foregår i kirkens lokaler kl. 19.30.
Datoerne er 28.9, 26. 10, 23.11.
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bibliodrama
“Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et “godmorgen!”
Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham.”
Matthæusevangeliet 28: 9-10
Bibliodrama er en måde at gå ind i en bibeltekst på en legende og kreativ måde: Det
bliver, som var man selv tilstede, dengang den bibelske begivenhed fandt sted. Denne
lørdag skal vi arbejde med en af teksterne om gensynet mellem Jesus og disciplene efter
opstandelsen.

Lørdag 14. april kl. 13-17 inkl. kaffepause.
Tilmelding til Louise Aaen 2138 0070
Pris: 100 kr.
Bente Højris er præst i Brovst Baptistkirke og uddannet til at lede
Bibliodrama. Hun præciserer, at Bibliodrama ikke er teater, men et
bibelsk rollespil. Det er en gammel måde at formidle evangeliet på,
som allerede Jesuitterne brugte, fordi folk ikke kunne læse og skrive. Også i dag er det velgørende at forholde sig til fortællinger – til
evangeliet – med mere end ord, med alle sanser og hele kroppen.
Deltagerne lærer både noget om de bibelske personer og ikke mindst
noget om sig selv.

En-dags retræte

Velkommen til 2 endagsretræter i Strandby Metodistkirke i advents- og fastetiden.
Retrætens redskaber er stilhed, tidebønner og guidede bibelmeditationer. Her er der
ro og tid til eftertanke og bøn, fred og fordybelse. Sæt kryds ved datoerne:
11. november og 3. februar og læs mere i kirkebladet.
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YOGA
En ny dejlig sæson i kirken med YOGA-øvelser og afspænding
Yoga er ikke en religion. Det er en filosofi, og ordet betyder “at forbinde krop og ånd”.
Det er balsam for sjælen og en anderledes måde at være sammen med Gud på.
Det giver afstressning og ny energi i hverdagen.

“YOGA er en øvelse i
at finde stilhed, nærvær
i nuet og accept af dig
selv og din situation, uden
fordømmelse.”
Nina Lewis, Yoga-instruktør

Familieyoga

Skriv dig selv og dine børn op til et forårsforløb
med sjovt og hyggeligt samvær omkring YOGA
og eventyrlige fortællinger.

Nina Lewis
2140 0661

Velkommen til crossyoga

en søndag eftermiddag hver måned
kl. 16-17. En time i kirkerummet,
hvor troen får krop i form af blide
bevægelser og yogaøvelser, kombineret med meditation over bibelvers
og bønner. Medbring løst tøj, egen
måtte og tæppe. Gratis adgang.

Nye FOF hold i Metodistkirken starter uge 38

Deltagelse koster 914 kr. Tilmelding foregår via FOF ved henvendelse til Nina Lewis.
Tirsdag kl. 9.30-11.00 - 12 gange
Tirsdag kl. 16.45-18.15 - 12 gange
Torsdag kl. 16-45-18.15 - 12 gange
Fredag kl. 9.30-11.00 - 12 gange, særligt hensyn til fysiske begrænsninger
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henvendelse
Strandvej 36 & Snerlevej
9970 Strandby
Menighedsrådsformand:
Bente Skov
tlf: 9848 0698
Børn & Unge:
Margit Hansen
tlf: 2984 6024

Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby
Præster:
Mark Lewis, Karlsvej 1
mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

Kasserer:
Knud Kreilgaard, Tranevej 11
kreilgaard@outlook.dk
tlf: 2967 4474

Louise Aaen, Strandvej 30
louise.aaen@metodistkirken.dk
tlf: 2138 0070

Menighedskoordinator:
Marianne Pedersen
koordinator@strandby-metodistkirke.dk
tlf: 3030 1098

strandby-metodistkirke.dk

