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På mit arbejde på Horne efterskole underviser jeg bl.a. i kulturforståelse. Det er et linjefag og forbereder eleverne på et skoleophold i Tanzania. En udfordring, der gi'r en masse diskussioner i klasselokalet,
handler om at skabe forståelse for, hvorfor tanzaniske unge er personligt troende og tager Bibelen
bogstaveligt. Det svar, jeg kaster ud til eleverne, handler om håb. - Og om kontrasten mellem at have
fast løn og mad i supermarkedet og så at skulle høste marker, der sidste år var udsat for 10 måneders
tørke. Det giver to diametralt modsatte opfattelser af, hvad håb er. Håb for os danskere er håndgribeligt, næsten overflødigt, når det gælder basale livsnødvendigheder. Men i Tanzania er man underlagt
en (indtil nu) uforanderlig verdensøkonomi samt en natur, man ingen magt har over. Derfor er håbet
om Guds omsorg og daglige indgriben essentielt for unge i Tanzania.
Det forstår mine elever, men det skaber samtidig nemt en forståelse, hvor vi i vores samfund ser os
som mere udviklede, og derfor ikke længere har brug for en gud. Pointen i at gå i skole i Tanzania er
at snakke med jævnaldrende unge for at lære, hvad det vil sige at være ung i en kultur som er total
forskellig fra vores. Ikke for at lave om på deres, men for at hente inspiration til vores egen kultur.
Kommer vores unge derfor med en opfattelse af at være mere udviklede, og at de unge i Tanzania er
religiøse, fordi de er mindre udviklede, er kulturforståelsen afsporet fra dag 1. Kulturforståelse kræver
ligeværdighed og fordomsfri åbenhed. Ikke nemt i det aktuelle Danmark.
Derfor hører det med til undervisning i kulturforståelse at stille spørgsmålet, om religion er et spørgsmål om udvikling, og om hvad det ville betyde, hvis man forestillede sig, at vi gjorde vores kultur religiøs. Altså, om man kan bruge religion til noget idag. Ikke kun kristendom, men også Islam. Det er selvfølgelig et kæmpe spørgsmål. For hvordan kristen, og hvordan muslim? Der findes fundamentalistiske
kristne, såvel som fundamentalistiske muslimer. Der findes fornuftige kristne og fornuftige muslimer.
Men for at hjælpe eleverne på vej, og for at give dem konkrete redskaber ud over deres konfirmandforberedelse, der for de fleste handlede om penge og fest og ikke om tro, så satte jeg mig ned og forsøgte
at finde 10 bibelvers, som de kunne få med på turen. 10 bibelvers, som kan stå alene uden at sammenhængen skal forklares, og som hver især har noget at sige ind i vores kultur. Ikke at de skal tro på
disse vers, det er deres egen afgørelse. Men de skal sætte sig ind i dem og forholde sig til, hvor vidt de
har noget at tilføje i den kultur vi lever i. For at kunne indgå i en ligeværdig og fordomsfri samtale - og
dermed skabe forudsætning for venskab.
Det blev et spændende arbejde. Ikke helt nemt at begrænse til lige præcis 10. Og jeg tænkte, at det
egentlig er en relevant udfordring for alle, der er kristne. Selvfølgelig læser vi altid Bibelen som skrevet
ind i en bestemt tid, men bygger vi vores livssyn på Bibelen, er det ligeså vigtigt, at vi bærer Bibelen
med os, så den taler ind i vores tid. Så, hvilke vers ville du vælge, hvis du skulle vælge 10 bibelvers, der
taler ind i vores tid og peger på kristen tro som et afgørende livsgrundlag? (skrevet af Carsten Morsbøl)

én tro
én dåb
én nåde

“

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

aktiviteter
én tro, én dåb, én nåde
Festgudstjeneste 4. marts kl. 10.00 i Strandby Metodistkirke
Markering af historisk aftale mellem Folkekirken og Metodistkirken fejres ved to festgudstjenester. Den første foregår
i Metodistkirken i Strandby og den næste foregår søndagen
efter i Københavns domkirke. Biskop Henning Toft Bro vil prædike i Strandby og biskop Christian Alsted i København. De to
festgudstjenester holdes som almindelige gudstjenester i den
Lutherske og den Metodistiske tradition. Det vil sige, at gudstjenestens form, indhold og ritualer i Strandby følger Metodistkirkens praksis, mens gudstjenesten i København følger
den Lutherske praksis. I Strandby vil den Lutherske biskop
agere med afsæt i den metodistiske gudstjenestepraksis, og
i København vil Metodistkirkens biskop agere i den lutherske
liturgi og teologi. Derved anerkendes i praksis, hvad aftaledokumentet siger om gensidig anerkendelse af forkyndelse,
sakramente- og nadverfællesskab. I Strandby medvirker byens præster ved nadveruddeling, kirkernes fælleskor synger
og både FDF og strandbyspejderne deltager med faneparade.
Efter gudstjenesten indbydes der til kirkefrokost. Naturligvis
er alle velkomne til festgudstjeneste, især fra strandby/Ellingområdet og fra nabomenigheder, hvor afstanden er overkommelig. Aftaledokumentet “En tro, en dåb, en nåde” kan læses
på metodistkirken.dk

Yogastik i Myretuen i marts
I vores legestue for de 0-5-årige børn og deres voksne er der
noget nyt og spændende på vej. 28. februar, 7. & 14. marts får
vi besøg af en børneyogainstruktør, som kan hjælpe os til at
nyde en dejlig stund, som vil føre os igennem lege og forskellige klassiske yogastillinger. Vi skal geare ned, koncentrere os,
blive mere kropsbevidste, løsne for spændinger og åbne for
energi og ikke mindst prøve at lade legetøj være legetøj. Det
tror vi i Myretuen, at vi alle sammen, uanset alder, kan have
brug for. Alle er velkomne, som altid, når Myretuen har åbent
hver onsdag kl. 10-12. Vi er en god og stabil flok, når vi mødes og har musisk morgengymnastik, tegn og klip, faldskærm,
tunnelrør og ikke mindst fri leg og hygge. Vi spiser madpakker
sammen og slutter med fællessamling, hvor vi synger et par
sange mere og beder Fadervor. Pris pr. gang 10. kr.

menighedens årsmøde
Pastoratskonference 15. april kl. 10-14
Velkommen til menighedens årsmøde, også kaldet pastoratskonferencen. Her fremlægges rapport om året, der er gået,
menighedens økonomi gennemgås og der foretages valg til
vigtige tillidshverv i menigheden. For demokratiets skyld og
for menighedens trivsel og udvikling er det afgørende, at menighedens medlemmer deltager og giver deres mening tilkende. Til debat er blandt andre spørgsmålet om frivillighed,
personlig trosudvikling og fremtidige planer for den grønne
græsplæne på Strandvej 34. Mødet starter med gudstjeneste,
fortsætter med en dejlig frokost og slutter med kaffe ca. kl.
14.00.

Kvindernes Internationale Bededag 4. marts kl. 14.30
Hvert år - den første fredag i marts - forenes kristne kvinder
i mere end 180 lande i et verdensomspændende fællesskab
omkring bøn og handling. I Danmark afholdes bededagen godt
60 steder, bl.a. i Strandby, denne gang i Metodistkirken. Alle
kvinder er velkomne. Materialet og ovenstående kunstværk
er i år forberedt af kvinder fra Surinam over temaet: Og Gud
så, at det var godt.

Bibliodrama workshop 14. april kl 13-17
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 begivehed fandt sted. Velkommen til
en lørdag eftermiddag, hvor vi skal arbejde med en af bibelteksterne om gensynet mellem Jesus og disciplene efter
opstandelsen. Bente Højriis, som er præst i Baptistkirken og
uddannet i bibliodrama kommer og leder dagen. Pris 100. kr.
inkl. kaffe. Tilmelding til Louise Aaen 2138 0070

aktiviteter
... Fortsættelse fra forsiden
Her følger Carsten Morsbøls og hans elever på Horne efterskoles bud på de 10 vigtigste bibelvers i vores tid. Det er en
spændende udfordring selv at lave øvelsen: hvilke bibelvers
mener du har betydning for vores kulturforståelse i dag?
1. Gud er én, og der er ikke nogen anden end ham (Markus
12:9)
Kristendom handler ikke om at tro på det gode og det onde
som ligeværdige magter. Kristendommen ser det rene og hellige, det der er kærlighed, som en gud, og sætter det dermed
op som noget, der er større end mennesker. Samtidig ser kristendom denne gud som den eneste gud og fratager dermed
det onde den magt at være gud. Det onde er naturlov, ikke
uimodsigeligt, ikke uovervindeligt.

de 10 vigtigste bibelvers
7. Frygt findes ikke i kærligheden, for den fuldendte kærlighed fordriver frygten (1. Johannesbrev 4:17)

2. I Kristus Jesus gør det hverken fra eller til om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed (Galaterne
5:6)

Meget i livet kan gøre os bange for hinanden og bange for
fremmede. Kun kærlighed kan overvinde frygt.

Jøderne mente, at man var rigtig (altså Guds ven), hvis man
var omskåret. Paulus siger, at ingen af den slags ritualer er
afgørende. Det afgørende er tro, som omsættes i kærlighed.

8. I har fået det for intet, giv det for intet (Matthæus 10:8)

3. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde
med det gode (Romerne 12:21)
Det eneste der kan standse konflikter og krig, er at begynde
at gøre det gode. Det er aldrig for sent at begynde at gøre det
gode.
4. Ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er
Gud, er blevet hans tolk (Johannes 1:18)
Gud er ikke synlig i sig selv, men ved at gøre Gud – det vil sige
leve som en synliggørelse af kærlighed, ægthed, hellighed,
glæde og tilgivelse – tolker vi Gud ind i verden og gør Gud
synlig i os og mellem os.
5. Hvis ikke I vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke
ind i Himmeriget (Matthæus 18:1)
At se Gud kræver en ny begyndelse, at man slipper det
fastlåste. Børn har evnen til at starte forfra. Selv som teenager kan man være uvenner den ene dag og venner næste
dag. Det er den forandringsparathed, der er afgørende for at
møde fremmede mennesker som kulturven.
6. Gud er kærlighed, og den der bliver i kærligheden, bliver i
Gud og Gud i ham (1 Johannesbrev 4:16)
At være i Gud er at være i kærligheden, og omvendt, at være i
kærligheden er at være i Gud.

Livet er ikke noget vi har fortjent. At leve er en gave. Kristen
livsstil er at give livet videre.
9. Elsk jeres fjender (Lukas 6:27)
Det er nemt at elske sine venner. Langt langt sværere – og
stærkere – er det at elske en fjende.
10. Gud er en barmhjertig og nådig Gud. (Salme 86:15)
At elske er ikke et krav, for Gud stiller ikke krav, men velsigner
og rejser den svage. Af nåde.

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

Vi mødes på Farmen
lørdage i lige uger
kl 10-13

strandbyspejder.dk

kalender
strandby metodistkirke i marts
1. marts kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
2.-4. marts
Young Copenhagen Gospel Festival i København
Fredag 2. marts kl. 14.30
Kvindernes Internationale bededag i Metodistkirken
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til fælleskirkelig samling for kvinder omkring temaet “Gud så, at det var godt”
Søndag 4. marts kl. 10.00
Fælleskirkelig Festgudstjeneste med nadver
TEMA: En tro, en dåb, en nåde
Prædikant: Biskop Henning Toft Bro

køleskabs
magneten
Onsdag 14. marts kl. 10.00
Yogastik i Myretuen
Velkommen til en ganske særlig dag i legestuen, hvor vi får
besøg af en børneyogainstruktør. Målgruppen er børn mellem
0-5 år og deres voksne. Pris: 10 kr. Husk madpakke
16.-18 marts - MBUF LIW – leder-inspirations-weekend for
ledere i børne- ungdoms- og spejderarbejdet på Solborgen
Invitationer ligger fremme i kirken
Søndag 18. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
TEMA: Din Gud er for lille
Mark Lewis

påske i strandby metodistkirke

Velkommen til en festlig fejring af gudstjenestefællesskab
med Folkekirken. Vi markerer underskrivning af historisk aftaledokument om gensidig anerkendelse af hinanden. Alle
sejl bliver sat: Vores fælleskor medvirker, samt FDF og spejdere med faneparade og der inviteres til kirkefrokost efter
gudstjenesten.
Mandag 5. marts kl. 19.30
Fællesskabsaften, arrangeret af mandagslæsegruppen
Taler: Jørgen Thaarup
Onsdag 7. marts kl. 10.00-12.00
Yogastik i Myretuen
Velkommen til en ganske særlig dag i legestuen, hvor vi får
besøg af en børneyogainstruktør. Målgruppen er børn mellem 0-5 år og deres voksne. Pris: 10 kr. Husk madpakke
Lørdag 10. marts kl. 10.30
Cafe Qvindfolk med Karen Holdt Madsen
Taler: Karen Holdt Madsen
Tag din mor, datter, søster, veninde, kollega med til en hyggelig formiddag med brunch og foredrag om Selma Lagerlöfs
Kristuslegender. 2½ time i selskab med andre kvinder - det
kan kun blive godt! Pris 125 kr.
Søndag 11. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
Tema: Din Gud er for lille
Louise Aaen
Mandag 12. marts kl. 14.30
Generalforsamling i MK - Metodistkirkens Kvinder
Onsdag 14. marts kl. 10.00
Bibelformiddag

Onsdag 21. marts kl 10.30
Påskegudstjeneste for børnehaven
Louise Aaen
Onsdag 21. marts kl. 17.00-19.00
Familiegudstjeneste
Louise Aaen
Husk tilmelding til spisning på sms 3030 1098
Søndag 25. marts kl. 10.00
PALMESØNDAG
Gudstjeneste med overhøring af årets konfirmander
Louise Aaen

abs
kølesketen
magn

kalender

Torsdag 29. marts kl. 19.30
SKÆRTORSDAG
Påskemesse “er det mig?”
13 skuespillere og koret Ichthus medvirker
Velkommen til et påskedrama, baseret på Leonardo da Vincis
berømte maleri “Den sidste nadver”. Gennem stemningspræget musik, skuespil og en troværdig kulisse gengives beretningen om, hvad der skete Skærtorsdag. Efter at Jesus fortalte
disciplene, at én af dem ville forråde ham, begyndte de én
efter én at spørge ham, ”Det er vel ikke mig, Herre”? Aftenen
vil lægge op til eftertænksomhed, hvor hver discipel stiller sig
selv dette spørgsmål!
Fredag 30. marts kl. 11.00
LANGFREDAG
Passionsgudstjeneste
Mark Lewis
Søndag 1. april kl. 10.00
PÅSKE
Højtidsgudstjeneste med nadver
Mark Lewis

strandby metodistkirke i april
Lørdag 7. april
Man(d) mødes - besøg på JOBI skibsværft
En ud-af-huset-oplevelse for mænd. Besøg på Skibsværftet
JOBI, som efter en stor ombygning fremstår topmoderne, klar
til reperation, 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.
Pris 125 kr.
Søndag 8. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

Søndag 15. april kl. 10.00
Gudstjeneste og pastoratskonference
Prædikant: Distriktsforstander Thomas Risager
Kirkefrokost og menighedens årsmøde efter gudstjenesten
Mandag 16. april kl 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær.
Louise, Freja, Julie, Olivia og Mille Aaen vil fortælle om deres
rejse til Thailand
Lørdag 21. april
Nordjysk kirkedag
Info om indhold for dagen kommer senere

Mandag 9. april kl. 19.30
Mandagslæsegruppen mødes

Lørdag 21. april kl 13.00
Extraordinær generalforsamling på Spejderfarmen

Onsdag 11. april kl. 10.00
Bibelformiddag

Søndag 22. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis

Lørdag 14. april kl 13-17
Bibliodrama workshop med Bente Højriis
Velkommen til en lørdag eftermiddag, hvor vi skal arbejde
med bibliodrama, en legende og kreativ måde at forholde til
til en bibeltekst på. Bente Højriis, som er præst i Baptistkirken
og uddannet i bibliodrama kommer og leder dagen. Pris 100.
kr. inkl. kaffe. Tilmelding til Louise Aaen 2138 0070

Onsdag 25. april kl. 10.00
Bibelformiddag
Søndag 29. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

nyheder
Dødsfald
Lissi Frydkjær, Strandgården, døde 14. januar og blev begravet
fra kirken 19. januar
Ære være Lissi Frydkjærs minde
Årets konfirmander
Amalie Karstenskov Jensen, Anemonevej 16
Freja Legaard Nielsen, Røllikevej 2
Christian Beck-Olsen, Søndervej 20A
Josefine Frydkjær Christensen, Milremvej 7, Jerup
Nathali Høyer Hansen, Valmuevej 2
Signe Høgenhav Schweigler, Skolevej 1
Mikkel Stordal Johansen, Strandvej 92
Caroline Snebang Wunderov, Gøgeurtvej 23
Frederikke Snebang, Nørgårdsvej 100
Jeppe Moltsen Oddershede, Valmuevej 24
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille kørsel til søndagens
gudstjeneste ved henvendelse til menighedskoordinator
Marianne Pedersen inden fredag kl. 15.00.
Kirkens præster er bortrejst
Mark Lewis har vinterferie uge 10
Louise Aaen er på lederkurset Arrow i uge 15

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

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

Diakon:
Elsebeth Hjortshøj
tlf: 2834 2289

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