
Strandby Metodistkirkes menighedsråd
01.03.2018

Til stede: Mark Lewis, Louise Aaen, Inger Svendsen, Birthe Christensen, Helle og Per 
Christiansen, Bente Aalbæk, Gitte Thaarup, Jan Thaarup, Susanne og Per Thaarup, Jan 
Thaarup, Dorte Bhutho

Afbud: Erik Brogaard, Mette Thaarup

1. Indledning ved Mark Lewis
Efter at have sunget nr. 350 - ”Nåden er din dagligdag” - indledte Mark med nogle ord om 
Eff. 2:4 - 5

2. Godkendelse af referat fra d. 18/1-2018
Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3. MBUR ”Fremtidsdag”
Da Erik Brogaard var fraværende fortalte Helle Christiansen om fremtidsdagen.
Erik Brogaard blev genvalgt til MBURformand. MU er stadig en hvilende forening.
MB får brug for nye engagerede ledere. Ichthus havde fint fremmøde og talte engageret 
om fremtiden.
Spejderne arbejder med deres nye struktur og  har indkaldt til ekstraordinær generalfor-
samling på Farmen d. 21/4 - 2018 kl. 13.00. Alle er velkomne.

17. maj er der temaaften med emnet: En god balance - perfektionisme.

4. Pastoratskonference
Mark Lewis og Louise Aaen vender tilbage med indberetning senere.
Knud Kreilgaard gennemgik regnskab og budget. Der blev foretaget enkelte justeringer.
Budgettet for nyt køkken på Karlsvej 1 blev af et enigt menighedsråd øget til 100.000.

Per Christiansen informerede under dette punkt om reparation af paptaget på den flade 
bygning. Der var kommet et par huller, som er blevet repareret, men ellers forlyder det, at 
taget kan holde mange år endnu.

5. Program for maj - juni
Louise Aaen gennemgik programmet for maj og juni måned. Programmet følger nederst i 
referatet.

Der blev givet udtryk for utilfredshed med, at landsmødet er blevet flyttet. Mange planlæg-
ger ferie og fridage for at kunne deltage. Opfordring til, at man har et fast tidspunkt år efter 
år til både menighedens årsmøde og landsmødet, eller at man får datoerne ved mødet 
året før (gælder især landsmødet) og holder fast ved dem.
Det er vigtigt at få informationen om ændringer ud - også til dem der ikke holder øje med 
hjemmesiden og facebook.

6. Ny praktikant i kirken
Menigheden kan se frem til at få en ny praktikant, Megan Eide, i 10 uger fra slutningen af 
august. 



7. Pris på gravsted i Elling
Louise Aaen informerede om svar på vores ansøgning om rabat på gravsted. Vi fik afslag, 
men Louise kunne fortælle, at prisniveauet bliver debatteret, da flere har bemærket, at El-
ling er dyr sammenlignet med andre.

8. Musikprojekt v. Mark Lewis
Mark Lewis gjorde opmærksom på, at vi har brug for et nyt keyboard og basforstærker.
Ichthus og Wesley Chapel Singers er gået sammen om at købe et nyt keyboard (værdi 
25.000) brugt for 9.000 kr. Tager dog gerne imod tilskud fra menigheden.
Vores gamle basforstærker er stadig indleveret hos Centermusik, men det er uvist om den 
kan repareres, eller om vi skal købe en ny. (Pris for ny 3.000 - 15.000 kr.)
Mark kommer med info til næste menighedsrådsmøde.

Finanskomiteen beder om, at sådanne investeringer bliver bragt på bare inden budgettet 
er lagt.

9. Orientering omkring asylcenteret
Mark Lewis og Bente Aalbæk informerede om den triste beslutning der er truffet om at 
lukke asylcenteret i Frederikshavn. Det er meget velfungerende og alle er MEGET kede af, 
at det bliver lukket. 
Vi må overveje vores fremtidige engagement og evt. flytte det til Venligboerne.

10. Punkt om Gudstjenester til næste menighedsrådsmøde
Organisterne har ønsket at menighedsrådet tager punktet op, og at de inviteres til dette.
Punktet vil ligge som første punkt på vores næste menighedsrådsmøde, og organisterne 
inviteres.

11. Eventuelt:
Foldedørene: Kirkeværgerne ønsker at fjerne foldedøren i spejderlokalet (Zakæusrum-
met) og bruge dele fra den til at reparere de to foldedøre i menighedssalen. Det fik opbak-
ning. Man vil meget gerne af med foldedøren i omtalte lokale.

Kloakrørene: Per Christiansen informerede om problemer med kloakrørene mellem os og 
naboen. Vi forsøger at holde os ude af diskussionen, da de ansvarlige er de to fagfolk, der 
har stået for det hos hhv. os og naboen.

Hjertestarter: Vi har fået et brev fra Rasmus Aaen der på spejdernes vegne fortælle, at de 
har mulighed for at ansøge Trygfonden om at få stillet en hjertestarter til rådighed.
Rasmus skriver ”Hjertestarteren vil skulle monteres i et opvarmet skab på ydevæggen af 
kirken, så den er tilgængelig 24/7” I brevet informerer Rasmus også om den økonomiske 
side af sagen.

Menighedsrådet bakker op om ideen og siger tak til spejderne også for dette engagement 
i vores samfund. Der har tidligere været ytret ønske om at få en hjertestarter i kirken, så vi 
glæder os over denne mulighed.

Afslutning
Louise Aaen ledte os i en aftenbøn.

Næste møde er d. 7 juni og kaffevagten har Susanne og Per Thaarup. 

Referent: Dorte Bhutho



Program maj - juni 2018

Maj 2018
Søndag 6. maj gudstjeneste med nadver
Mandag 7. maj kl 10.00 de grå synger
Mandag 7. maj kl. 19.30 Mandagslæsegruppe
9.-13. maj 2018 Dünenhof Cuxhaven, Germany Staunen! European festival
Søndag 13. maj Gudstjeneste
Torsdag 17. maj 2018 MBUR temaaften: En god balance – perfektionisme
Søndag 20. maj Gudstjeneste
Onsdag 23. maj kl. 17-19 familiegudstjeneste
Lørdag 26. maj kl. 9-13 Arbejdsdag kaffe fra kl 8.30
Søndag 27. maj Gudstjeneste – info om landsmøde

MK udflugt
Nordjysk kirkedag 21. april

Juni 2018
31. maj-3. juni Landsmøde på Lægården 
Søndag 3. juni kl. 10.00 Gudstjeneste
Onsdag 6. juni 9-13 Bibelløb for indskolingen på Strandby Skole
Torsdag 7. juni kl. 19.30 Menighedsrådsmøde
Søndag 10. juni kl. 10.00 Gudstjeneste – rapport fra landsmøde med nadver
Søndag 17. juni kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 24. juni kl. 10.00 Gudstjeneste
Søndag 29. juni kl. 10.00 Gudstjeneste






