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I fastetiden tager vi fat i et af de allervigtigste emner inden for
troens verden, nemlig vores gudsbillede og gudsforståelse. I
disse dage, er troen på Gud ofte lagt op til stor debat, hvor folk
på alle sider af sagen fremhæver synspunkter, som argumenterer enten for eller imod Guds eksistens. Men der er ofte noget,
der mangler i menneskers påstande om Guds eksistens, når de
kommer frem i det offentlige rum. Det handler netop om, hvilken slags ”gud” man argumenterer enten for eller imod. Kan det
være, at vores forståelse af gud er for lille?

Er din gud for lille?

Alle mennesker kan roligt blive enige om, at det nærmest er
umuligt at navigere sig igennem livet uden at tro på noget, der
er større end os selv. For dem, der vælger Gud fra, vil der højst
sandsynligt komme én eller anden form for erstatning: staten
eller regeringen, humanisme, et moralkodeks eller en ideologi,
fornøjelse, rigdom, osv. Disse ting kan ofte opfylde et religiøst
behov for orden og forbindelse med andre mennesker, vores
omgivelser og verden, men er ikke i sig selv i stand til at tilfredsstille den dybeste længsel efter mening og åndelig befrielse.

Ikke desto mindre, når vi begynder at tale om Gud, er der alligevel behov for dybere eftertanke. Det
giver ikke mening, at sige til sig selv, at troen på Gud er min grundlæggende overbevisning, hvis ikke jeg
er klar over, hvilken slags Gud jeg egentlig tror på. Problemet for mange af os er, at vores forestillinger
om Gud og det åndelige ”univers” er præget af vrangbilleder og fortegnede opfattelser. Ligner gud for
dig, f.eks., en streng forælder eller en skrap autoritær person, ivrige efter at angribe dig, når du gør
noget forkert? Er gud nærmest en tanke, som er proppet ned i en kasse og trukket frem kun til særlige
højtider eller når livet er svært? Ligner gud for dig, en skægstrygende bedstefar, en kosmisk julemand,
en slags dukkefører eller en ”kum-ba- ya syngende hippie”, som ellers er sød nok, men ikke i stand til at
udruste os til at færdes i den virkelige verden? Så er det muligt, at din gud er for lille.
Fra midten af februar vil vi få vejledning i vores overvejelser om og forståelse af Gud, både i formen af
en gudstjenesteserie og et andagtsmateriale, som bliver fremlagt for hele Metodistkirken i Danmark.
Der vil blive gode anledninger for os, til at udvikle vores Gudsbillede inden for de trygge rammer, som
vores menigheder kan skaffe. Vi håber, at alle vil være med!
Mark Lewis

“

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

aktiviteter
2 x kirkevandring
Fælleskirkelige aktiviteter i Evangelisk Allicances Bedeuge
I januars 2. uge går kirkerne sammen om at arrangere 3 forskellige anledninger, hvor vi kan komme sammen på tværs.
Første samling er en fælles familiegudstjeneste onsdag 10.
januar, der begynder i Folkekirken kl. 16.00 med aktiviteter
og bibelhistorie. Herefter går turen med fakkeloptog til Metodistkirken, hvor der synges og fejres nadver. Det hele slutter
med fællesspisning kl. 18.00 og afslutning kl. 19.00

Europæisk kirkefestival i Kristi Himmelfartsferien 2018
Under overskriften “Staunen!” der betyder “Forundring!”, inviterer den tyske Metodistkirke til 4 dags kirkefestival i Dünenhof Cuxhaven 9.-13. maj. Værterne forventer 1000 deltagere og tilmeldingen er i fuld gang. Det kunne være fantastisk
om vi kunne samle en delegation fra Strandby, som har lyst til
at deltage. Info og tilmelding til festivalen foregår via www.
staunen.net. Invitationer ligger fremme i kirken og på kirkens
website: strandby-metodistkirke.dk.

kirkebygning

Anden samling er et fælleskirkeligt aftenmøde torsdag 11.
januar kl. 19.30 i Missionshuset på Agervej 4. Her tages bedeugens tema op gennem taler, sange og bøn for verden.
Temaet er “På vej - som pilgrim, fremmed og flygtning.” Thomas Bjerg Mikkelsen, formand for Evangelisk Alliance, skriver
i forordet til andagtsmaterialet, som i bedeugen lægges frem
i kirken: “Det er en dyb, bibelsk sandhed, at vi som kristne er
fremmede i denne verden. Vi er pilgrimme på gennemrejse,
men denne verden er ikke vores hjem. Vi er på vej mod vores
endelige destination: Guds evige rige. Fordi vi selv er fremmede i verden, kan vi identificere os med de fremmede. Det
gælder både de mange migranter og flygtninge, der kommer
til vores land, men også alle de ensomme mennesker, som
findes i vores lokale samfund. Som pilgrimme i verden skal
vi kende og videregive det, vi har set og hørt om, hvad Gud
har gjort. Lad os derfor samles til bøn for vores land og vores
verden, i tillid til at Guds ord og løfter må blive til en levende
virkelighed – for pilgrimme, fremmede og flygtninge.”

Tredje samling er traditionen tro søndagens vandregudstjeneste, der i år begynder i Metodistkirken og slutter i Folkekirken. Vi kan altså se frem til to fakkeloptog i år. Vandregudstejenesten foregår søndag 14. januar kl. 16.00 og der tilbydes
et varmt måltid mad til 30. kr. efter gudstjenesten i Strandby
Kirkecenter, Strandvej 67. Velkommen til!

Renovering af kirkeklokke og tag er nu afsluttet og vi er glade og stolte over det flotte resultat. Menigheden har modtaget mange positive tilkendegivelser fra lokalområdet sammen med ekstraordinære gaver til byggeriet. Kirkens kasserer
Knud Kreilgaard kan oplyse, at der siden sommeren 2016,
hvor ombygningen begyndte er indkommet 287.500 kr og der
kommer fortsat gaveløb ind via kirkens bankkonto. Vi takker
for enhvert beløb og venlig omtanke i forbindelse med kirkebygningen, der betyder, at vi fortsat kan være Metodistkirke
i Strandby.

aktiviteter
kirkefællesskab og anerkendelse
Mad og Fællesskab i Frederikshavn Metodistkirke
Ons. 28. februar kl. 17.30 er strandby-metodister og andre
interesserede inviteret til en spændende foredragsaften på
baggrund af, at der gennem de senere år har været teologiske samtaler mellem Den Evangelisk Lutherske Kirke (Folkekirken) og Metodistkirken. Samtalerne er nu udmøntet i en
aftale, hvori begge kirker anerkender hinandens kirker, tro,
forkyndelse, dåb, nadver og ordination, med hver sin tradition og ordninger. Aftalen markeres med to festgudstjenester
i Strandby Metodistkirke søndag 4. marts og søndagen efter
i Københavns Domkirke. Jørgen Thaarup, der siden begyndelsen har været en af Metodistkirkens repræsentanter i dialogen, vil introducere aftalen og hvilken betydning den kan få for
kirkerne i fremtiden. For Strandbyområdet gælder det, at fejringen af aftalen er en markering af det kirkefællesskab, som
allerede findes og som vi er meget glade og taknemmelige for.
Foredraget foregår ved arrangementet “Mad & Fællesskab” i
Frederikshavn Metodistkirke, Sønderjyllands Allé 1. “Mad og
fællesskab” er kendt som et uformelt samvær for alle aldre med varm mad, kaffe og varieret program. Afslutning senest
kl. 20.00. Pris for spisning er: voksne 50 kr. og børn 7-15 år: 25
kr. Tilmelding til spisning er nødvendig, senest søndagen før
til Viviann Andersen på telefon 41 10 18 73 eller email: viviannandersen@hotmail.com

børn & unge, spejder & musik
Myretue - hver onsdag kl. 10-12. Legestuen,
hvor børn mellem 0-5 år og deres voksne
mødes, snakker og synger. Pris pr. gang: 10 kr
pr. familie, 15 kr. pr. dagplejer.
Børnekor - hver onsdag kl. 18.30-19.30. Sjove
sanglege og rytmik. Her er der plads til lille
og stor. Vi har vores helt egen lyd og et herligt
band bestående af guitar, klaver og gulvbas.
Årligt kontingent opkræves via PBS 350 kr.
Pigekor - hver onsdag kl. 18.30-19.30. Nodelære og sangteknik, flerstemmigt og solo,
rytmisk og klassisk. Fra 10 år. Årligt kontingent
opkræves via PBS 350 kr.
Syng med i koret Ichthus - onsdage i ulige uger
kl. 19.30. Koret arbejder med et varieret repetoire, bestående af gospel, klassiske og rytmiske
salmer. Fra 15 år. Årligt kontingent 300 kr.
Spejder. Naturoplevelser for børn og unge i alle
aldre. Mødes på Farmen, Strandbyvej 91-95,
lørdage i lige uger kl. 10-13. Fra 5. klasse mødes
spejderne også hver torsdag kl. 19-21.
Årligt kontingent på 400 kr, opkræves via PBS

Troens betydning og tidsløse bibelvers
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 sendes til redaktionen pr. mail til louise.aaen@metodistkirken.dk

vejen, sandheden og livet
Johannes 14:6
Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud og tro på mig! I
min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så
have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og
når jeg er gået bort, kommer jeg igen og tager jer til mig, for
at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen
kender I vejen. Thomas sagde til ham: Herre, vi ved ikke hvor
du går hen, hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til
ham: Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til Faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min Fader.
Og fra nu af kender I ham og har set ham. (Johannesevangeliet 14:1-7)
I den ældste kirke, kaldtes de første kristne for “dem, der
fulgte vejen”. Udtrykket stammer fra Apostlenes gerninger
og danner også baggrund for, at metodismen fik sit navn. Det
begyndte som et øgenavn, et drillende udtryk for at være
særligt metodisk i sin måde at være kristen på - og metode
betyder netop vej på originalsproget græsk. Navnet symboliserer også, at tro er en rejse, som vi begiver os ud på. Det er
en grundtanke i metodistisk teologi, at frelse er en proces, og
at vi derfor alle i en eller anden forstand er på vej. Jesus siger til Thomas og de andre disciple, at de kender vejen, fordi
de kender ham. Han ønsker at knytte dem tættere til sig og
blive ét med dem. Jesus taler om noget dybere end Thomas
umiddelbart forstår. Han har gennem deres tid sammen givet
disciplene en vej, og den vej er ham selv. Vejen og sandheden
er to uadskillelige sider af Jesu væsen. Jesus som Vejen er
sandheden om menneskelivet, for hans Vej fører direkte til
Faderen, som er kilden til livet. Ikke kun dit og mit, men alt
liv. Først når det er erfaret, når man vover at slippe sin frygt
og erkende sandheden om sig selv, kan man gå vejen og leve
livet fuldt ud. (Skrevet af Bente Aalbæk)

kalender

køleskabs
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strandby metodistkirke i januar
Søndag 14. januar kl. 16.00
Fælleskirkelig gudstjeneste med kirkevandring
Peter Thøgersen, Kirsten Hansen, Mark Lewis, Louise Aaen
Velkommen til den årlige vandregudstjeneste som begynder i
Metodistkirken og slutter i Folkekirken. Der serveres et varmt
måltid mad efter gudstjenesten til 30 kr. pr. person.
Mandag 15. januar kl. 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær,
hvor Louise Aaen taler om temaer i Markusevangeliet

Søndag 7. januar kl. 10.00
HELLIG TRE KONGER
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen
Mandag 8. januar kl. 19.30
Mandagslæsegruppen mødes
Onsdag 10. januar kl. 16-19
Fælleskirkelig messychurch/familiegudstjeneste
Peter Thøgersen, Heidi Høyer, Louise Aaen m.fl
Velkommen til en ganske særlig familiegudstjeneste, som
denne gang begynder i Folkekirken med bibelhistorie og aktiviteter og fortsætter i Metodistkirken med sanglege og nadverfejring. I mellem de to kirker går vi fakkeloptog og efter
gudstjenesten spiser vi sammen. Pris 30 kr. for voksne. Gratis
for børn. Tilmelding til spisning er denne gang ikke nødvendig.
Torsdag 11. januar kl. 19.30
Fælleskirkeligt aftenmøde i Missionshuset, Agervej 4
Tema: På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning
Lørdag 13. januar kl. 10.30
Cafe Qvindfolk
Taler: Anne Fabiansen
Velkommen til 2½ times ren forkælelse i selskab med andre
kvinder - det kan kun blive godt! Tag din mor, søster, datter
med til Cafe Qvindfolk - Vi begynder som sædvanligt med en
stor og lækker brunch til en pris af 125 kr. Herefter vil Anne
Fabiansen fortælle anekdoter om ungdomskultur, dannelse
og værdier fra sin erfaring som efterskoleforstander.

Onsdag 17. januar kl. 10.00
Bibelformiddag
Torsdag 18. januar kl. 19.30
Menighedsrådsmøde med fokus på vision og strategi
for det kommende arbejdsår i menigheden
Søndag 21. januar kl. 10.00
Juniorgudstjeneste
Louise Aaen
Kirkebænkene er reserveret til børn og barnlige sjæle.
Efter gudstjenesten serveres børnevenlig frokost til 25 kr. pr.
næse
Søndag 21. januar kl. 16.00
Seniorgudstjeneste
Mark Lewis
Gudstjenesten er kort og klassisk og tilrettelagt for et mere
modent publikum. Fællesspisning og hyggeligt samvær efter
gudstjenesten. Pris for spisning: 50 kr.
Mandag 22. januar kl. 18.00
Man(d) mødes!
Taler: Kim Larsen
Velkommen til et råt hjertevarmt fællesskab for mænd. Garanteret salatfri zone! Dørene åbnes kl. 18.00 og der indledes
med et måltid mad til en pris af 125 kr. Herefter taler kriminalefterforsker Kim Larsen om sit arbejde på en crime scene.
Mandag 22. januar kl. 19.30
Læsegruppe om lignelser
26.-28. januar - Spejderne tager på nytårslejr
Søndag 28. januar kl. 10.00
Gudstjeneste med spejdernes nytårsparade
Mark Lewis
Søndag 28. januar kl. 17-18
Crossyoga - bøn og bevægelse i kærlighedens lys
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strandby metodistkirke i februar
Lørdag 3. februar kl. 9-15
Én-dagsretræte i kirken. Tema: Gør Gud stor
Invitation og tilmeldingsoplysninger ligger fremme i kirken
Søndag 4. februar kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
KOLLEKT: Baltiske præsters lønforhold
Louise Aaen
Mandag 5. februar kl. 10.00
De grå synger
En hyggelig formiddag for sangglade seniorer, arrangeret
i samarbejde med Folkekirken. Denne gang foregår det i
Metodistkirken
Mandag 5. februar kl. 19.30
Mandagslæsegruppen mødes og ser filmen “Hytten”

Søndag 18. februar kl. 10.00
Gudstjeneste
TEMA: Din Gud er for lille
Mark Lewis
Søndag 25. februar kl. 10.00
Gudstjeneste
TEMA: Din Gud er for lille
Mark Lewis
Søndag 25. februar kl. 17-18
Crossyoga - bøn og bevægelse i kærlighedens lys
Onsdag 28. februar kl. 10.00
Bibelformiddag
Onsdag 28. februar kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Louise Aaen

Søndag 11. februar kl. 10.00
FASTELAVN
Gudstjeneste
Mark Lewis
Velkommen til en børnevenlig gudstjeneste, hvor børn og
barnlige sjæle må komme udklædt. Efter gudstjenesten serveres en fastelavnsbolle til kirkekaffen.
Mandag 12. februar kl. 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær, hvor
Emma Madsen fra Frederikshavn vil fortælle om arbejdet
med at beskrive hjemmesygeplejens historie i Nordjylland.
En speciel historie fortalt af en spændende kvinde.
Onsdag 14. februar kl. 10.00
Bibelformiddag
Torsdag 15. februar kl. 17.30
Fremtidsaften i børne- og ungdomsarbejdet
Metodistkirkens børrne- og ungdomsråd indkalder medlemmer af MS spejder, MM musik, MB børn og MU unge til generalforsamling og inspirationsmøde for det nye år. Invitation
ligger snart fremme i kirken, website og facebook.

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.
Onsdag 28. februar kl. 17.30
Foredrag om kirkefællesskab og gensidig anerkendelse mellem Folkekirken og Metodistkirken ved Jørgen Thaarup. Foredraget foregår ved “Mad og Fællesskab” i Frederikshavn Metodistkirke, Sønderjyllands allé 1, 9900 Frederikshavn
Tilmelding til spisning er nødvendig til Vivian Andersen på
tlf: 41 10 18 73 eller email: viviannandersen@hotmail.com
Mandag 4. marts kl. 15.00
Kvindernes internationale bededag
Samling i Metodistkirken

nyheder
Dødsfald
Henny Madsine Hjørnet, Strandgården, døde 9. december
og blev bisat fra kirken 15. december
Ære være Henny Hjørnets minde
Dåb
Merle Wolff Kajgaard, datter af Helle Wolff Sørensen og Jesper
Kajgård, Strandby, blev døbt 29. oktober
Karl Kusk Hausmann, søn af Anne Kusk og Thomas Hausmann,
Strandby, blev døbt 5. november
Emma Dige Suhr Schüsler, datter af Michelle Dige Lammarth
Nielsen og Jacob Suhr Schüsler, Elling, blev døbt 26. november
Nyt medlem
Thomas Rasmus Jensen, Aalborg, tilsluttede sig menigheden
som døbt medlem pr. 31. juli 2017
Fødselsdage
70 år - 18. februar, Jørn Vinde, Stentevej 4
85 år - 17. januar, Else Thomsen, Strandgården
90 år - 5. februar, Margit Hjørnet, Nørrevej 33
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke og glæder sig over
fællesskabet med jer

Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille kørsel til søndagens
gudstjeneste ved henvendelse til menighedskoordinator Marianne Pedersen inden fredag kl. 15.00.
Julebazaren gav en omsætning på 61.000 kr. Overskuddet
går til Metodistkirkens Spejdere og Børne-Ungdomsarbejdet i
kirken. Tak for arbejdsindsatsen og for en flot besøgt bazar.
Spejderne har fået nyt Mobilepay nummer: 68069
Kirkens præster er bortrejst
Louise Aaen har vinterferie 5.-25. februar

henvendelse
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
Udgivet af Menighedsrådet - Redigeret af Louise Aaen
Illustrationer og foto: Lina Gaarde, Dorte Bhutho,
Gertrude Mueller Nielsen, Evangelisk Alliance, Dean Andersen

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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