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Menighedsforstanderens beretning
Strandby 1 d. 15.4.2018 - Mark Lewis

”Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: 
Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med 
din Gud”. Mikas bog 6:8

Med disse ord fra profeten Mika vil vi byde velkommen til pastoratskon-
ference 2018 i Strandby. Særlig velkommen til distriktsforstander Tho-
mas Risager, som leder konferencen her for første gang.

Mikas ord brød frem fra Judas udkant i en turbulent tid i Israels og Ju-
das historie. Midt i en tid kendetegnet af hurtig forandring, humanitær 
krise og moralsk forfald, blev Guds folk opfordret til at vidne om troen 
gennem ydmyghed, hengiven kærlighed og retfærdig behandling af svage 
og udstødte mennesker. Anvendelsen af Mikas budskab er ikke mindre 
relevant i dag, over 2.700 år senere. I en hurtig forandrende verden, hvor 
selv kirken på verdensplan ikke er skånet for alvorli-ge konflikter og ud-
fordringer, er der behov for ægte og troværdige vidner af retfærdighed, 
kær-lighed og Gudstro. Vi takker Gud for de mange tegn på denne ånd 
og dette vidnesbyrd, der findes i menighedslivet her, og vi fejrer dem ved 
denne indberetning.

ÅRET DER GIK

Det forrige år har på mange måder været mindeværdigt for Strandby 
Metodistkirke med hensyn til både de fysiske rammer og det åndelige 
liv. Kirkebygningens udvendige ”ansigtsløftning” kom-mer måske til at 
symbolisere mange andre facetter af menighedslivet, som har oplevet 
fremskridt og udvikling i den senere tid. Kirkeværgerne har helt klart 
haft travlt, især med renovering af tag og kirkeklokke, udover afvikling 
af huset på Strandvej 34. Vi har fået mange positive tilkendegivel-ser fra 
lokalområdet, og vi er taknemmelige for kirkeværgernes flittige arbejde, 
samt mange an-dre, der har bidraget med tid, gaver og gode tanker. 



Menighedens statistik afspejler også et år med fremskridt og fornyelse. 
Vi har optaget 11 nye medlemmer, døbt 15, overhørt 13 i 2017 (plus 10 
i 2018) og haft som gennemsnit over 100 frem-mødte om ugen til vo-
res gudstjenester. Vores data viser, at kirken gang på gang har udgjort et 
samlingspunkt for en række aktiviteter og festlige anledninger. Statistik 
handler selvfølgelig om tal – men den mere spændende del af historien 
handler om de mennesker, vi er i kontakt med, de nye relationer, der er 
blevet opbygget og de mange tegn på, at vi som fællesskab er på en ånde-
lig rejse, hvor vi lærer Gud bedre at kende.

Sidste oktober gav også anledning til en enestående og eventyrlig rejse 
til USA for 34 af kirkens medlemmer og venner. På 12 dage oplevede vi 
kirkelivet i 6 metodistkirker i North Carolina, med-virkede til 5 forskel-
ligartede aktiviteter og gudstjenester, tog tid til sightseeing i Washington, 
van-drede i de naturskønne bjergområder, besøgte bemærkelsesværdige 
steder som Lake Junaluska, Duke University og Cherokee indianerreser-
vat, og nød en dag i en ”American size” forlystelses-park. De medrejsende 
var med til at skabe venskaber på tværs af kulturgrænser og være ambas-
sadører for Kristus og Metodistkirken i Danmark. Tak til alle, som var 
med til at støtte rejsen på forskellige måder. 

MBUR (se MBUR formands rapport)

Metodistkirkens børne- og ungdomsråd fortsætter med at sætte et iden-
titetsskabende præg på menigheden og byen i øvrigt. Det har kæmpe 
betydning for hele menigheden, når kirken sprudler med folk i alle al-
dersgrupper til de mangfoldige aktiviteter, der afholdes på næsten alle 
hverdage. Ulve, prærieulve og storspejdere, myretuen, dans, børnekor, 
pigekor og Ichthus sammenlagt er meget mere end blot fritidsaktiviteter, 
som folk tilfældigvis melder sig til – de opbygger livskvalitet og fremfører 
kirkens mission i området. Der er, som altid, udfordringer i forbindelse 
med vores ar-bejde og formål. MU, f.eks. er gået i stå, bortset fra delta-
gelse på landslejre og TUF, og der er konstant behov for flere frivillige 
ledere til stort set alle arbejdsgrenene. Disse og andre udfor-dringer skal 
vi sætte fokus på i den kommende tid. Tak til Erik Brogård, der har gen-
nemført sit første år som MBUR formand, og til alle, der på mange måder 



medvirker til de mange aktiviteter og klarer de mange opgaver, der skal 
ordnes for at få programmet til at hænge sammen.
ARBEJDSGRENE OG GRUPPER

Som nævnt, har vi haft spændende stunder i forbindelse med konfir-
mandundervisning og over-høring. D. 9. april 2017 fejrede vi palmesøn-
dag med 13 konfirmander og en kirkesal fyldt til ran-den. Oplevelsen 
blev gentaget d. 25. marts 2018, denne gang med 10 konfirmander og igen 
en propfuld kirke. Vi har desværre ikke haft et Klub 3 hold (mini-konfir-
mand forberedelse) siden af-slutningen af 2017 sæsonen, men håber at 
oprette en gruppe i efterår ’18.

MK har afholdt en række møder med foredrag, bl.a. med kostfaglige kon-
sulent Lene Christensen, missionsmøder og hyggesamvær. Stor tak til 
kvinderne, både for deres varme fællesskab, formid-ling af budskabet om 
Kristus og støtte for missionsprojekter, bl.a. skolebørn i DR Congo. 

Café Qvindfolk fortsætter som én af kirkens mest udadrettede aktiviteter. 
I år har vi haft besøg af gæstetalere, bl.a. præst Malene Bendtsen, efter-
skoleleder Anne Fabiansen og præst Karen Holdt Madsen. Møderne har 
selvfølgelig været inklusive brunch-buffet og varmt fællesskab.

Man(d) mødes har også haft et godt år med møder både i og ud af huset. 
Udover sæson opstart med et ”gourmetmåltid” på Spejderfarmen, har vi 
haft aftener med Mark Lewis, kriminalinspek-tør Kim Larsen og en lør-
dags udflugt på JOBI værft. Der serveres som regel salat fri mad og tilby-
des et gemytligt fællesskab. 

Yoga og afspænding i kirken er også vokset enormt i løbet af året. Der 
er blevet oprettet 2 nye hold, som betyder, at der nu tilbydes 4 hold, der 
kører i samarbejde med FOF. ”CrossYoga” er og-så blevet tilbudt en gang 
om måneden i vinterhalvåret. Det er et koncept, der specielt er funderet 
i den kristne tro med bøn og meditation over bibelvers. Tak til instruktø-
ren Nina Lewis. Vi glæder os over yogas brede appel til mennesker både 
inden og uden for menigheden. 
 



Læsegrupper og bibeltimen er med til at sætte et ubestridt fokus på det 
åndelige liv og udvikling i tro. Mandagslæsegruppen er i særdeleshed 
velfungerende. Mark Lewis og Teddy Thomsen leder onsdag formid-
dags bibeltime, og siden efteråret har vi beskæftiget os med Apostlenes 
gerninger. Louise Aaen har haft gang i et studie om lignelser. Elsebeth 
Hjortshøj og Louise Aaen har også tilrettelagt flere éndags retræter og en 
bibliodrama workshop, som har givet anledning til åndelig fordybelse og 
meditation. 

I efteråret gennemførte præsterne et kursusforløb om metodismen under 
titlen, Meto-hvad-for-noget? Undervisningen foregik over seks aftener, 
hvor vi gennemgik Metodistkirkens oprindelse og udbredelse, dens hi-
storie på verdensplan og i Danmark, kirkens troslære, sociale princip-
per, struktur og opfordringer omkring medlemsløfterne og det kristne 
livs udfoldelse. Der var en god stemning og stor interesse blandt de 10 
tilmeldte, og der er sandsynlighed for, at kurset bliver tilbudt igen i den 
kommende sæson. 

Udover koret Ichthus, har menigheden flere gange fået glæde af herre-
koret Wesley Chapel Sin-gers, der igen har medvirket til flere af kirkens 
store anledninger, inklusive palmesøndag og jule-aften. 

Sidst men ikke mindst burde der nævnes vores rengøringshold. Torsdag 
formiddage samles der en lille flok, der viser deres kærlighed til Gud og 
kirken ved at bruge støvsugeren, kost, klud, ren-gøringsmiddel og ved at 
tømme skraldespande. På grund af den konstante strømning af ”trafik” 
gennem kirkebygning, er der behov for denne tjeneste, men der foregår 
meget mere end rengø-ring. Disse medhjælpere betragter dette hold som 
en form for autentisk fællesskab, og det er vi meget taknemmelige for!

GUDSTJENESTELIVET

Gudstjenestefejring er simpelthen kernen i det, vi er og står for som 
menighed. Kirken er ikke en klub eller forening, uanset hvor vigtige og 
betydningsfulde disse ting kan være for vores samfund. Gudstjeneste 
er den kirkelige hændelse, hvor vi bekender hvem vi er i forhold til den 



skabende, genløsende og kærlige Gud, som har kaldet og sendt os til at 
være sine disciple i verden. Hver gang vi samles omkring bøn, salmesang, 
fællesskab, forkyndelse, sakramenterne og åndelig re-fleksion, er vi med 
til at bekræfte vores identitet. Derfor skal vi fortsætte med at prioritere 
guds-tjenestelivet ved at opretholde kvalitet og den gode stemning, som 
er kendetegnende for os i Strandby. 

I løbet af året har vi mødt ufattelig mange gæster til vores gudstjenester, 
ikke mindst på grund af de mange barnedåb og andre højtider, som vi 
har fejret sammen. Folk bemærker ofte vores af-slappethed, hvor latter og 
smil også hører til. Formen fortsætter med at holde sig til en mere tra-di-
tionel stil, som orgelspil, klokkeringning og præstedragt kan antyde. Men 
der er en rimelig af-veksling med hensyn til musik, temaer og ledelse. 
Der fejres nadver den første søndag i måneden, og musikken rummer 
mange stilarter. Tak til vores musikanter, som er en del af gudstjenestens 
”rygrad”. 

Temagudstjenesterne har taget udspring i et par ”akronymer” – ”BELLS” 
(bless, eat, listen, learn, send) og ”APEST” (apostel, profet, evangelist, hyr-
der og lærer). Selv om der sikkert er mange, som ikke kan huske deres 
aktuelle betydning, gav de 2 serier anledning til at sætte fokus på kirkens 
missionale karakter. Vi har også brugt fastetidens tema og hæfte, ”Din 
Gud er for lille”, som vores præster var med til at skrive og dele med de 
øvrige metodistmenigheder i Danmark. Vi har i år haft meget glæde af 
vores lægprædikanter, som ofte har medvirket på alle mulige måder. Kir-
ke-tjenere og andre udgør et hold, som arbejder ihærdigt og trofast bag 
kulisserne, bl.a. for at ren-gøre og opsætte kirkesalen, hejse flaget, ringe 
med kirkeklokken, skaffe transport til plejehjems-beboere, dele program-
mer ud, hilse på kirkegængere og stå for kaffe. Det er en stor ”foretagel-
se”, og vi er taknemmelige for hver eneste, der hjælper til. 

Gudstjenestelivet er menighedens kerne, men det er værd at gentage en 
bekymring angående den store del af vores medlemmer, som ikke er ak-
tive deltagere om søndagen. Vi savner dem. Hver-dagsgudstjeneste fort-
sætter dog med at appellere til en bestemt målgruppe, nemlig børnefa-
mili-erne. 8 gange om året samles vi på en hverdag til sang og musik, 



hvor børn og voksne, unge og gamle er sammen om kreative aktiviteter, 
bibelhistorier, nadverfællesskab og efterfølgende spis-ning. Louise Aaen 
er den faste leder med fast deltagelse fra kirkens ”børneband”. Andre sær-
lige gudstjenester har inkluderet MBUR opstart i august, spejdernes nyt-
årsparade i januar, fastelavn og en enkelt søndag med både senior- og 
juniorgudstjenester. 

JUL & PÅSKE

Julefejring i Strandby har igen været helt enestående. Julebasaren i no-
vember åbnede kirkens dø-re for hundredvis af gæster fra hele området, 
er der kom i år et overskud på 61.000, kr. Vi takker alle ildsjæle, som dri-
ver og støtter dette kæmpe aktivitet. MK holdt igen en smuk adventsfest, 
og vi var med til at synge julen ind midt i december til en propfuld kirke. 
Dagplejegudstjeneste og Strandby skoles juleafslutning fandt også sted i 
kirken. Vi fejrede gudstjeneste 3 gange juleaften, udover juledag og nyt-
årsaften. I december besøgte præsterne alle medlemmer over 75 år med 
en juleblomst og hilsen fra menigheden.

Påskefejringer satte også et stort præg på gudstjenestelivet. Udover de før-
nævnte palmesøndags-gudstjenester med konfirmation, har vi i år for 4. 
gange i træk holdt en stemningsfuld skærtorsdag påskedrama. Menighe-
den vil fra nu af forbinde skærtorsdag med disciplenes hjemmesøgende 
spørgsmål: ”Er det mig”? Langfredag og påskedagsgudstjenester var også 
med til at føre menig-heden på en rejse fra korset, til graven, til opstan-
delsen. Hele Molevitten, dvs. 100 børnehavebørn besøgte kirken i anled-
ning af påsken og hjalp os med at varme godt op til helligdagene. 

TVÆRKIRKELIGT ARBJEDE OG ASYLCENTER

D. 4. marts 2018 var en historisk dag for hele kirken! Ved en festguds-
tjeneste blev der tegnet en aftale mellem Folkekirken og Metodistkirken 
under titlen ”Én tro, én dåb, én nåde” - først i Strandby Metodistkirke og 
følgende uge i Københavns domkirke. Biskop Henning Toft Bro prædi-
kede, og der var deltagelse fra biskop Christian Alsted, ledere fra begge 
kirkesamfund, præster fra begge kirker i Strandby, faneparade og mange 



gæster. 
På grund af vores igangværende samarbejde med Folkekirken i Strand-
by, var det helt naturligt at holde festgudstjenesten hér. Vi har igen stået 
sammen omkring flere anledninger – bl.a. van-dringsgudstjeneste og be-
deuge, korfællesskab, Strandgården, ”de grå synger”, Nordjysk kirkedag, 
konfirmanddag, jævnlige præstefrokoster og læringsforløb på Strandby 
skole med Moseløb i Råbjerg Mile. 

En anden vigtige beskæftigelse for menigheden har været vores engage-
ment på asylcentret i Fre-derikshavn. Med menighedskoordinator Mari-
anne Pedersen som leder og tovholder, har vi hver anden torsdag stået for 
en legestue for førskole asylbørn og deres forældre. Udover børnesange, 
sæbebobler, faldskærm, legetøj og småkager, har Myretuen på centret 
givet familier et pusterum fra den barske virkelighed, som plager deres 
tilværelse. Der er også blevet oprettet en strikkeklub for asylkvinder, som 
et hold kvinder fra menigheden har stået for. Tak til alle medhjælpere for 
deres store indsats! Asylcentret i Frederikshavn lukker ned i maj 2018, så 
disse aktiviteter må des-værre afvikles, men vi sætter pris på de relationer 
og kontakter, der er blevet oprettet, og ser frem til at finde andre mulighe-
der for at støtte asylansøgere og migranter i området. Flere fra menighe-
den har taget initiativ til kontakt gennem Venligboerne, og menigheden 
– især Ichthus koret – var velrepræsenteret til et gospel workshop i et 
tværkulturelt arrangement, ”Hele verden i Frederikshavn”. Vi ser frem til 
en fortsættelse af disse og lignende aktiviteter.

Når vi overvejer, hvordan vi kan ”handle retfærdigt, vise trofast kærlighed 
og årvågent vandre med Gud”, kan vi også bemærke, hvordan vores me-
nighed udfører det på de mest uhåndgribelige måder. Det handler om: de 
mange samtaler, der foregår, når vi holder ”åben kirke”, bl.a.; vores måde 
at være til stede i skolen og til byens øvrige aktiviteter; menighedens syn-
lighed til lejre og landsarrangementer, såvel som på Framnäs feriehjem i 
Sverige; den måde vi møder folk i Brugsen og rundt omkring; vores frivil-
lige indsats på plejehjemmet, asylcentret, sygehuset, osv. Disse og andre 
ting er en del af vores pilgrimsrejse i Strandby, og vi takker Gud, at vi 
sammen må spille sådan en rolle i arbejdet for Guds rige.



OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS P-KONFERENCE

Fokus på 25-45-årige
Præsterne er godt i gang med at komme rundt til menighedens unge 
voksne og børnefamilier for at starte en god samtale med dem om hvor 
de hver især er i forhold til tro og kirke, og for at høre hvad de tænker om 
vores udfordring med at få yngre kræfter ind i menighedens liv og ledel-
se. Vi forventer at kunne aflægge rapport, når alle 215 personer er blevet 
kontaktet. At give tro og tradition videre til næste generation gøres gen-
nem relationer, derfor er en anden opgave indenfor vores fokusområde 
med de 25-45-årige at skabe naturlige mødepladser, hvor flere generatio-
ner er samlet og oplever fællesskab med hinanden. Det ser vi ske til fami-
liegudstjenester og i stadig højere grad på Spejderfarmen, hvor der satses 
på familiespejder. Der er også gyldne muligheder til arrangementer som 
Cafe Qvindfolk og Man(d) mødes, hvis flere ældre inviterede yngre med. 
Flere ideer at tage fat på ligger i støbeskeen hos menighedsrådet, når mu-
lighederne viser sig.

Spørgsmål om pris på gravsteder ved Elling kirkegård
Omkostninger i forbindelse med begravelse er et emne, der optager man-
ge af menighedens medlemmer og et spørgsmål, der ofte bliver stillet i 
forbindelse med medlemsoptagelse af nye medlemmer. På sidste årsmø-
de fik menighedsrådet en opfordring fra salen til at skrive en ansøgning 
om en fælles nedsat pris for metodister, der benytter sig af ydelser på El-
ling Kirkegård. Menighedsrådets ansøgning har i årets løb resulteret i et 
afslag fra provstiet, men vores henvendelse har vist sig at sætte skub i en 
allerede igangværende proces om en generel prisnedsættelse, da mange 
er enige om, at prisforskellen for medlemmer og ikke-medlemmer af Fol-
kekirken er for stor. For ikke-medlemmer koster en kisteplads for 30 år 
typisk 25.000 kr. og en urneplads for 15 år 7.000 kr. Der er tale om en 
tidobling af priserne.





Vision og målsætning for 2018-19
Vi ønsker, at 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. Me-nighedens fællesskab skal 
arbejde med en række forskellige aktiviteter, som henvender sig til søgende 
mennesker og fast forankrede mennesker, børn, unge og voksne, mennesker, 
der står stille og menne-sker, der er på vej.

I de seneste par år har vi haft 2 primære fokusområder: 1) fokus på de 25 
til 45-årige og 2) udviking af mission, både med hensyn til engagement 
og selvforståelse (”missional kirke”). Disse områder skal betragtes som 
igangværende, og derfor relevante fra år til år.

Menighedsrådet har herudover drøftet 3 spørgsmål og er kommet med 
forslag, som udgør rammen på målsætningerne for det kommende ar-
bejdsår:

1. Hvad kan vi gøre, for at hjælpe folk frem til en beslutning om, at 
blive bekendende medlemmer af vores menighed?
* blive bedre til at spørge folk
* tilbyde kursus og info om medlemskab
* synliggøre mulighed for makkerordning
* overvinde vores generelle blufærdighed 
* invitere folk til at deltage i kirkens aktiviteter og anledninger

2. Hvordan kan vi få flere frivillige ledere og medhjælpere til at støtte 
vores mange aktiviteter?
* husk at spørge; prik på skuldrene  
* døm ikke, især når folk siger, de har travlt eller ikke har overskud
* skab fællesskab og meningsfuld kultur omkring opgaverne
* klarlægge / definere forventningerne omkring opgaverne
* brede viden om nådegaverne ud



3. Strandvej 34: Hvilke tanker har vi om, udviklingen af den grønne 
græsplæne?

* der er kommet mange gode idéer, f.eks. multihal med plads til musik og 
yoga, udendørs lege-plads til byens børn, gårdhave, p-plads, større køk-
ken, mere depotplads, nyt indgangsparti med bedre forhold i forbindelse 
med bisættelser mm.
* der er udarbejdet en tegning, der indeholder det hele
* begynd med at nedsætte et udvalg, der kan afsøge mulighederne
* inddrag finanskomitéen med hensyn til de økonomiske begrænsninger 
– Hvad kan vi tillade os,  at drømme om?
* fremlæg en handlingsplan til næste årsmøde

Tegning: Dennis Karlsen Thaarup





MBUR indberetning 2017
Strandby 1 d. 15.2.2018 - Erik Brogaard

Første år som MBUR formand er ved at været gået og det har et spæn-
dende år, hvor jeg har lært en masse. Dog var der en del bekymringer 
inden jeg sagde ja til at stille op til MBUR formandsposten. Nogle af be-
kymringerne var: − Er jeg god nok? − Er jeg ikke for ung til at være for-
mand? − Er det overhovedet noget jeg kan finde ud af? Det endte med at 
jeg ringede til min søster for nogle gode råd og dem havde hun heldigvis 
mange af. Da vi havde sagt farvel og lagt på stod det klart at jeg jo ikke 
var blevet spurgt hvis ikke jeg havde evnerne til at bestride en sådan post. 
På et menighedsrådsmøde d. 9. November blev vi opfordret til at tage et 
bibelvers med hjem. Jeg fik et fra Filipperbrevet kap. 4 vers 6. Og det lyder 
sådan: Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker 
frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Det fik mig til at tænke tilbage 
på de bekymringer jeg havde inden og at de var overflødige. Det er derfor 
mit håb at dem der i fremtiden bliver opfordret til at stille op, om det så er 
en formandspost eller en post i en af arbejdsgrenene, så gør det med tan-
ken om, at du bliver spurgt, fordi nogen har tiltro til de evner du besidder.

FÆLLES BERETNING

Gudstjenester
Søndag d. 21. Januar var kirkebænkene reserveret til børn og barnlige 
sjæle. Vi holdt en dejlig børnegudstjeneste med dåben som tema og kir-
kens dåbsbørn som særligt inviterede. MB arrangerede en børnevenlig 
frokost efter gudstjenesten. Familiegudstjenesterne har i år haft en god og 
stabil tilslutning på 50-100 deltagere pr. gang. Der er planlagt og afholdt 
5 i denne sæson. Vi samles om bibelhistorier med tilhørende kreative ak-
tiviteter og nadverfejring. Spejdere, pigekor, børnekor eller konfirmander 
medvirker gerne med et indslag. Der er altid dejlig sang og musik med 
vores skønne børneband og festlighederne sluttes af med fællesspisning 
med aftensmad fra Rosendals madhus.



MB

Dansegruppen Sweets
Dansegruppen med Maja Andreasen i spidsen har danset til flere fami-
liegudstjeneste og øvet koncentreret hver uge. I årets løb har gruppen 
samlet 10 piger i alderen 6-10 år. Efter jul 2017 holder gruppen en pause.
 
Myretuen
Jubiii….vi har været rigtig mange små og store myrer i årJ 15 – 35 børn 
og voksne mødes hver onsdag kl. 10 – 12 i Myretuen, med sang, leg, snak 
og hygge. I år har vores private dagplejere og minibørnehave igen væ-
ret meget trofast - så der er godt gang i mange gode lege og aktiviteter 
for krop og sjælJ Vores store kirkerum har også været brugt til de større 
børns udfoldelser med ”sanglege”, ”ikke røre jorden” med puder og tæp-
per, og ”gymnahop”, hvor vi rigtig får brugt vores krudt og bevæget osJ 
Her i foråret skal vi prøve ”Yogastik” 1 time 3 onsdage i træk, det glæder 
vi os til. Mange af byens mødre og børn har været trofaste i årets løb, men 
desværre ”vore egne medlemmers mødre og børn” har vi ikke set meget 
til??? Øv!!! I år til juleafslutning i kirken, var vi igen en stor flok private og 
kommunale dagplejere, små og store myrer, forældre og bedsteforældre, 
ca. 60 – dejligt både i kirken og til julehygge bagefter, med julesange og 
besøg af selveste julemandenJ Stor TAK til meget trofaste medhjælper 
Birthe S. Christensen og kaffedamer Anne Marie Bech og Mona Thom-
sen J og alle der frivilligt forsyner os med hjembagt kage, uhm!!!

***

Nu er vi godt i gang på 3. år i Myretuen i Asylcentret i Frederikshavn.
Hver anden torsdag. Hele året har der igen været fuld gang i Myretuen. 
Ca. 8 – 15 trofaste mødre eller fædre, nyder samværet med hinanden. Vi 
nyder at give vores asylansøgere en tryg og hyggelig stund med fællesskab 
og glæde, igennem leg, sang og bevægelse med deres 0-3 årige børn (og 
indimellem større søskendeJ) Vi har i år rigtig nydt vores Myretue, nu 
kender vi mere hinanden - 2 ture til Farm Fun, - og en fantastisk Julefest 
med godt 400 børn og voksne, vi frivillige fra Metodistkirken var medar-
rangører til, en Julefest som vi danskere har tradition for at gøre med 



julesalmer, julesange, sanglege og besøg af nissemanden. Tak til Henrik 
Klitgård og Mark Lewis der sørgede for ”livemusik”J J Det er en kæm-
peoplevelse at gøre lidt for vore Asylansøgere og så mærke den fantastiske 
hjertevarme vi får, som tak, for det fællesskab vi har med dem J J J
Det at mødes med 5 forskellige sprog, er stadig en spændende udfordringJ
Tak til frivillige hjælpere igennem åretJ Hilsen fra Marianne Pedersen

Børnekoret
Bedst som vi i foråret troede vi skulle ”lukke og slukke” for ”Byens Bedste 
Børnekor” mødte der pludselig en masse glade syngende børn op – 21 
børn i rundkredsen… så de gamle gråhårede ledere fortsætter lidt endnu 
J J Vi glæder os til endnu et dejligt arbejdsår med sang og glæde, MEN 
ville stadig blive glade, hvis der var yngre kræfter der kunne afløse det grå 
guld J - for vi kan da ikke undvære ”Byens Bedste Børnekor”? J Stor TAK 
til Kaffe-Hanne Krag der stadig sørger for saft og mundgodt hver onsdag 
og Kristina og Anette Frydkær der er afløsere J Til ”Vi synger julen ind” 
kan vi se og mærke en stor glæde hos de yngste børn i Børnekoret, at 
være med i Luciaoptoget sammen med de større børn og unge fra kirken, 
dejlig mangeårig traditionJ I Evangelisk Alliancen Bedeuge fik vi i MB en 
rigtig fin oplevelse sammen med børnene fra Strandby Folkekirke, hvor vi 
mødtes onsdag kl. 16 og var i krea-hjørnet i Folkekirken, gik med fakler 
til Metodistkirken og afsluttede med nadvergudstjeneste. Alle godt 100 
børn og voksne sluttede i Pyramidesalen med spaghetti og kødsovs. En 
dejlig ny oplevelseJ Hilsen fra Peer Thaarup og Marianne Pedersen J J

MU

Der er ikke aktivitet i MU ud over ungdomslejre på landsplan, som er en 
rigtig god mulighed for at lære andre unge at kende og opleve et trosfæl-
lesskab på tværs af byer med Metodistkirker. Præsterne Mark og Louise 
samler gamle konfirmander til brunch med de blå for at bevare kontakten 
og løfte ideen til de unge om at kirken er et sted, hvor unge kan mødes. 
Det kunne være spændende om vi kunne få et ungdomsudvalg op at stå, 
der ville planlægge events eller aktiviteter for unge.



MM

Ichthus
Ichthus har haft et stabilt år, fyldt med dejlige øve aftener med varmt og 
indbydende fællesskab. Det har måske ikke været den travleste sæson, 
men vi har alligevel sunget og spillet til flere anledninger, som også er
med til at skabe samhørighed og stemning. Vi fortsætter med konceptet, 
hvor vi blander forskellige stilarter, nemlig klassisk, gospel og rytmiske 
salmer. Den musikalske ledelse deles af Anne-Kirstine Clausen, Carsten 
Morsbøl og Mark Lewis, og Camilla Fredsby står som dirigent, når vi syn-
ger til offentlige anledninger. Blandt korets store arrangementer, har igen 
medvirket til kirkens skærtorsdag Påskedrama i marts 2017. Vi har udført 
det nu 3 gange, og korets sang og musik sætter et uundværligt præg på 
begivenheden. Vi var med til at synge julen ind i december, og igen har 
slået os sammen med Folkekirkens rytmiske kor, bl.a. til vandringsguds-
tjenesten i januar. Koret har fået et par nye medlemmer i år (dejligt!), selv 
om vores medlemsstatistik stadigvæk er omtrent 22 medlemmer. Der er 
altid plads til flere, især mænd! Vi øver som regel hver anden onsdag i 
ulige uger, og hver uge, når vi øver op til jul og påske. Tak til alle for dejligt 
samvær og korfællesskab. Vi glæder os til fortsat gode stunder, hvor vi 
synger til Guds ære med vores brogede repertoire! Mark Lewis, på vegne 
af Ichthus

MS

Ulve og Prærieulve
2017 har været et specielt år for ulve og prærieulve. Året blev skudt i gang 
med nytårslejr på Hvide Klit sammen med storspejderne. Første halvår 
indtil sommerferien gik med forskellige spejdeaktiviteter såsom første-
hjælp, legemærke, morser, bål , fuldmånemøde, hulebyggeri osv. Vi slut-
tede som sædvanlig med sommerlejr på Thorup Hede (en MEGET våd 
indianerlejr). Efter sommerferien startede vi med lørdagsmøder i stedet 
for tirsdagsmøder. Det har betydet at vi var nødt til at sige farvel til 3 -4 
ledere. I stedet har vi fået 4 nye/”gamle” leder. Derudover er ”lederposen” 
blevet rystet. Vi har nydt Farmen med dragebyggeri, jagtmøde, dolke-
mærke, overlevelsestur, juleløb og meget mere. Vi nyder Farmen og ople-



ver friske glade spejdere, som nyder at være spejdere. Vi har haft et frafald 
af spejdere især i prærieulvegruppen, I øjeblikket er vi ca 10 -15 ulve /
prærieulve til møderne og 8 faste ledere, men håber vi snart bliver flere.

Storspejderne
Storspejderne startede med at tage på Nytårslejr. Temaet fra Frozen, men 
allerede efter et par timer på lejren måtte hele programmet suspenderes 
da tropsføreren blev brutalt myrdet. Resten af lejren blev brugt på at ef-
terforske mordet, og det sluttede af med at spejderne fandt morderen sent 
om natten. Spejderne holdt deres egen fastelavnsfest med fede udklæd-
ninger og masser af ballade. Strandbyspejderne deltog igen i år i Stafet for 
livet på Knivholt i Frederikshavn, hvor spejderne sammen med en masse 
andre foreninger og virksomheder gik penge ind til fordel for Kræftens 
Bekæmpelse. Vi stillede det store mastesejl op i et hjørne af gården lige 
op af ruten og havde en kanon weekend, samtidigt med at vi samlede et 
større beløb ind. Spejderne kombinerede stafetten med at tage vandre-
skjold og der blev hentet både 10, 20, 50 og 60 km. skjold hjem. Det var et 
super arrangement som vi forventer at deltage i igen i 2018. Seniorspej-
derne tog i juli en uge på vandretur til Chamonix i Frankrig. Vi var samlet 
30 voksne spejdere fra hele landet i aldersgruppen fra 17 til 58 år. Ugen 
bød på overvældende naturoplevelser, ømme tæer og vabler, røverhisto-
rier ved lejrbålet og fantastisk samvær mellem gamle venner. Årets helt 
store spejderoplevelse var Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Her deltog 
Strandbyspejderne sammen med 38.000 andre spejdere fra hele verden i 
den største lejr der nogensinde er holdt på dansk jord. Der var masser af 
store oplevelser og ture og aktiviteter som kun kan lade sig gøre på de sto-
re lejre. Vi lå i lejr med alle de andre MS’ere fra resten af landet så vi kunne 
have vores egen lille landslejr i lejren. På Farmen har vi for første gang i 
flere år haft et år uden større byggeprojekter (ud over lige at beklæde et
hus ). Det har været tiltrængt, og givet mulighed for at se hvordan loka-
ler og arealer bliver brugt, og prioritere fremtidige opgaver. Vi skal være 
værter for LPK i 2018 og sommerlejr i 2019, og der er stadig nogle ting 
der skal laves for at de større arrangementer kan afvikles gnidningsfrit. 



Nyt spejderkoncept
Efter sommerferien tog vi for alvor hul på vores nye spejder koncept med 
lørdagsmøder og et nyt skud på stammen, nemlig familiespejder. Hele 
ledergruppen havde brugt foråret på at snakke om hvordan vi kunne gøre 
spejderarbejdet sjovere og mere relevant for både børn, unge og ledere. Vi 
har haft en konsulent fra Køgespejderne til at hjælpe os med at få udviklet 
ideer til fungerende koncepter, og alle lederne har brugt mange kræfter 
på at få alt til at fungere. Vi har nu kørt i det nye koncept i et halvt år, og 
konklusionen er at det virker! Lederne nyder at være sammen med bør-
nene og hinanden, og det er meget nemmere at lave relevant spejderar-
bejde i naturen når det er lyst og spejderne er friske. Der er stadig ting vi 
skal ændre og gøre bedre, men der er ingen tvivl om at det er en succes. Vi 
skal være flere ledere! Strandbyspejderne skal være en attraktiv gruppe at 
være medlem af, og det skal være nemt og overskueligt at hjælpe til. Der-
for har staben det seneste halve år arbejdet med en ny foreningsstruktur, 
hvor vi får beskrevet alle roller og ansvarsområder, og gjort hele ledelsen 
af gruppen meget mere synlig og gennemskuelig. Vi er så småt ved at 
være klar med første bud, og hvis alt klapper vil det være implementeret 
og i fuld drift efter sommerferien. Det er en spændende proces, og har 
givet anledning til mange gode diskussioner om værdier, engagement og 
hvorfor det er så vigtigt at drive spejderarbejdet for både børn, unge og 
voksne. ”Det skal være sjovt at være her, men det er ikke for sjov vi er her! 
” På storspejdernes vegne, Rasmus Aaen Tropsfører























Metodistkirken i Danmark Strandby

Statistik for året 2017 for menigheden i Strandby
2017 2016

Bekendende medlemmer
1. Bekendende medlemmer den 1. Januar 485 491
2. Optaget ved bekendelse 11 5
3. Tilflyttede 0
4. Fraflyttede 1 0
5. Udmeldte 5
6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen
7. Døde 5 6

10. Bekendende medlemmer den 31. december (1+2+3-4-5-6-7) 490 485
(full members)

Døbte medlemmer
11. Døbte medlemmer den 1. Januar 253 255
12. Døbte 15 6
13. Optagne eller tilflyttede 11 0
14. Fraflyttede, slettede og udtrådte 8
15. Døbte medlemmer under 18 år 133 139
16. Døbte medlemmer over 18 år 141 115
20. Døbte medlemmer 31. december (11+12+13-14) 274 253

(preparatory members)

30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer
 den 31. december (10+20) 763 737
(total of full and preparatory members)

Øvrige medlemmer
31. Tilknyttede medlemmer (Affiliated members KO'97 §228*) 0 0
32. Associerede medlemmer (Associated members KO'97 § 228*) 0 0
40. Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december (31+32) 0 0

(Affiliated and associated members)

Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger
41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50) 4 2
42. Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 5 8
43. Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i pkt. 50) 13 13
44. Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.) 107 97
45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer) 6 6
50. Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper

 den 31. december (44+45) 113 103
(participants in educational program)

Kvindearbejdet
51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund 41 45
60. Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51) 41 45

(United Methodist Women)



Arbejdet blandt mænd
70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december 0 0

(United Methodist Men)

Statistik, side 2, Strandby 2017 2016

Børne- og ungdomsarbejdet
71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde 28 52
72. MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund 9 16
73. MS - Metodistkirkens Spejdere 118 109
74. MM - Metodistkirkens Musikarbejde 20 20
75. Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF 70 50
80. Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 

31. december (71+72+73+74+75) 245 247
(Children's and youth work)

Kontaktkreds
(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt)

90. Kontaktkreds den 31. december 240 235
(contacts)

100. Lægprædikanter den 31. december 9 9
(lay speakers)

Totalt pastoralt ansvar
(summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene,

 registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds.

Ingen skal medregnes mere end én gang.)

130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december 1023 973
(total community)

140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse 101 97
(afholdes flere typer gudstjenester på en helligdag summeres gennemsnittene)

150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed
inkl. hovedkirke 2 2
(preaching points, including main church)

Kirkebygninger
151. Antal siddepladser i kirkebygningerne 200 200
160. Kirkebygninger 1 1

(church buildings)

170. Andre ejendomme og andele af ejendomme 2 3
(other buildings and shares in buildings

*§228 omtaler at: Et medlem i Metodistkirken, som for en længere periode bor langt fra sin egen  menighed, kan på begæring

blive optaget som tilknyttet medlem i en metodistmenighed i nærheden af den midlertidige bopæl. Præsten i den oprindelige



menighed skal have besked, hvis et medlem på den måde tilslutter sig en anden menighed. Et tilsluttende medlem er berettiget

til fællesskab i menigheden, til den pastorale omsorg og tilsyn og til at deltage i den aktiviteter, hvilket også indebærer retten til

at påtage sig tjenester, bortset fra tjenester som indebærer, at personer har stemmeret udover lokalmenigheden. Et sådant

medlem skal dog medregnes og rapporteres som medlem i den oprindelige menighed.

Et medlem i et andet trossamfund kan blive associeret medlem på samme vilkår. Dog har et associeret medlem ikke stemmeret

i menighedsrådet.

Økonomirapport for året 2017 for menigheden i Strandby
2017 2016

Indtægter
1. Kollekter, indsamlinger, gaver (medlemmernes ydeevne/vilje) 1.618.777 1.331.596

1a. - heraf indkommet via forpligtelseserklæring 842.697 811.623
1b. - heraf indkommet via gavereglen (5.500-kroners-reglen) 453.325 421.938

(Ligningslovens § 8A, giveren skal være kendt af kassereren, så kvittering kan skrives)

2. Lejeindtægter, indtægter af fast ejendom, renter af formue 126.897 138.953
(Afkast af menighedens samlede værdier)

2a. - heraf indkommet lejindtægt fra arbejdsgrene, som via fritidsloven får
  kommunale tilskud (offentlige tilskud) 114.343 112.761

3. Indtægter ved menighedens andre aktiviteter 153.802 136.101
4. Modtaget fra kirkens hovedkasse til:

4a. præstens løn 0 0
4b. ejendomme 0 0
4c. aktiviteter 0 0

I alt (4a+4b+4c) 0 0

Udgifter
Præsten

5. Menighedens andel i præstens/præsternes kontantløn 688.227 670.969
6. Menighedens udgift til leje/forrentning/vedligeholdelse af præstebolig(er) 11.015 42.598
7. Øvrig udgift til fast præstelig betjening (varmepenge, ATP, kørsel m.v.) 49.500 49.000

I alt (5+6+7) 748.742 762.567
Ejendomme

8. Drift og vedligeholdelsen af kirken 682.111 121.079
9. Ny-investeringer (driftsmidler i kirken, inventar) 56.493 28.080

10. Udgifter ved andre ejendomme 17.009 190.177
I alt (8+9+10) 755.613 339.336

Aktivitetsniveau
11. Menighedens virksomhed 215.000 203.000

Hvad koster menighedens aktivitetsniveau? Blade, reklamer, arrangementer,

gæster, tilskud til arbejdsgrene m.v.

Ydelser til fællesskabet
12. Ydelser ud af lokalmenigheden

12a. Iligninger 162.750 162.700
12b. Kollekter, bidrag til hovedkassen 40.000 40.000
12c. Kollekter, bidrag til andre formål 30.284 25.556

I alt (12a+12b+12c) 223.034 228.256

Ressourceopgørelse
Fast ejendom
13a. Antal kirker 1 1
13b. Friværdi, kirken/kirkerne 1.500.000 1.500.000



13c. Inventar, kirken/kirkerne 25.000 25.000
14a. Antal præsteboliger 1 1
14b. Friværdi, præstebolig(er) 500.000 500.000
15a. Antal andre ejendomme 1 1
15b. Friværdi, andre ejendomme 230.000 230.000
Penge

16. Aktive penge (disponibel beholdning) 80.292 521.696
(kassebeholdning, midler der er disponible til menighedens drift)

17. Passive penge (ikke-disponibel beholdning) 0 0
(fonds, legater, øremærkede midler, som administreres men ikke direkte kan benyttes til

menighedens drift)

18. Anden gæld end ejendomsgæld 0 0
Samlet formue ekskl. ejendomme (16+17-18) 80.292 521.696

19. Arbejdsgrenenes beholdning 248.460 193.567

Aldersstatistik 2017
Menighed:

Alder Døbte medl.
Bekendende 
medlemmer

0-9år 72 0
10-19 år 66 25
20-29 år 47 77
30-39 år 23 67
40-49 år 20 76
50-59 år 18 95
60-69 år 7 71
70-79 år 16 50
80-89 år 4 22
90- år 1 7
i alt 274 490

Strandby



Aldersstatistik 2017
Menighed:

Alder Døbte medl.
Bekendende 
medlemmer

0-9år 72 0
10-19 år 66 25
20-29 år 47 77
30-39 år 23 67
40-49 år 20 76
50-59 år 18 95
60-69 år 7 71
70-79 år 16 50
80-89 år 4 22
90- år 1 7
i alt 274 490

Strandby



 Tillidshverv i Strandby 2018/2019
Personnavn                Periode             Valg

Formand menighedsrådet
Gitte Thaarup    1 år               - genopstiller

Lægleder
Susanne Thaarup  1 år               - forslag: Margit Hansen

Sekretær
Dorte Bhutho               1 år                - genopstiller

Kasserer
Knud Kreilgaard              1 år                - genopstiller
   
Kirkeværgeråd   
Per Christiansen, formand       3 år, 2018          - genopstiller (2021)
Inger Svendsen               3 år, 2018          - genopstiller (2021)
Christian Mandrup Hansen     3 år, 2019
Birthe Sinne Christensen         3 år, 2020

Medhjælperråd
Anni Birkving                3 år, 2018          - genopstiller (2021)
Hanne Thomsen               3 år, 2018          - genopstiller (2021)
Mette Thaarup                3 år, 2019
Kirsten Nygaard               3 år, 2019 
Karin Thaarup                3 år, 2020
Anne Kirstine Nielsen               3 år, 2020

Webmaster (kirkens hjemmeside)
Henning Møjen               2 år, 2018          - genopstiller (2020)

Fotograf
Dorte Bhutho                2 år, 2018          - forslag: Camilla Fredsby 
                               og ---- 



Personnavn                    Periode       Valg

Pastoralkomite
Henrik Carlsen                   3 år, 2018   - genopstiller (2021)
Gurli Kreilgaard                             3 år, 201     - forslag: Anne Robenhagen
Helle T. Christiansen                    3 år, 2019
Amalie Clausen (under 30 år)     3 år, 2019 
Gitte Thaarup       3 år, 2019 
Niels Krogsgaard Jensen              3 år, 2020 
Henning Thaarup (1. årsmøderepræsentant)

Finanskomite
Jan Thaarup, formand              1 år             - genopstiller
Anne-Mette Thomsen       (3 år, 2019)
Henrik Carlsen (Fr.havn-ordning)            Valgt 2006
Kirkeværgerne 
kassereren 
læglederen 
en præst 
1. årsmøderepræsentant,  
formanden for menighedsrådet

Repræsentant til årskonferencen 2017 til 2020
1. repr. Henning Thaarup   
2. repr. Helle Christiansen  
3. Lise Hjørne (under 30) 
1. supl. Erik Brogaard
2. supl. Anne Mette Thomsen

Revisionskomite
Søren Nygaard       3 år, 2018    - genopstiller (2021)
Niels Krogsgaard Jensen     3 år, 2019
Uffe Thaarup       3 år, 2020 



Forslagskomite
Menighedsforstanderen 
Mona Christensen             3 år, 2018             forslag:  
Niels Krogsgaard Jensen         3 år, 2018   forslag:
Claus Pedersen              3 år, 2019
Mette Thaarup              3 år, 2019
Margit Hansen              3 år, 2020
Christina Jensen (u. 30 år)     3 år, 2020

Arbejdsgrenes ledere
MK: Kollektiv ledelse. Kontaktperson Bente Aalbæk
MU: Louise Aaen
MM: Ichthus kor – Mette Christensen, Maggi Pinholt, Mark Lewis
MS: Kent Hjørne, Rasmus Aaen, Peer Thaarup, Stine Frillerhøj, Claus 
Pedersen, Andrea Thaarup, Helle Christiansen, Andrea Thaarup
MB: Hanne Krag
Børnekor – Marianne Pedersen, Peer Thaarup
Myretuen – Marianne Pedersen 
Pigekor – Anne-Kirstine Clausen 
   
MBUR formand: Erik Brogaard - genvalgt ved MBUR generalforsamling 
MBUR Kasserer: Inger Svendsen - genvalgt ved MBUR generalforsam-
ling
                            
Lægprædikanter
 Teddy Thomsen
 Helle Thaarup Christiansen
 Henrik Carlsen
 Dorthe Bhutho
 Bente Skov
 Elisabeth Andersen
 Bente Aalbæk
 Kirsten Nygaard
 Camilla Fredsby

Lægdiakon: Elsebeth Hjortshøj



Menighedsrådet, ledes af:
Formand, lægleder, menighedens præster, kasserer, formænd for hhv. 
pastoralkomite, kirkeværgeråd, medhjælperråd, MBUR, foruden en 
repræsentant fra MK og MS

I øvrigt (Menighedsrådets ansvar)
Gennemgang af medlemsprotokol: Inger Svendsen, kassereren
     menighedsforstanderen
Kontraministerialbogsfører:  Henning Pedersen 
Menighedens historie:    Præstekontoret
Referant til metodistkirken.dk: Præstekontoret  




