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STRANDBY
METODISTKIRKE

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

“ Temadag for 
unge om 
perfektheds-
kulturen

Foråret er en årstid, der fremtryller mange særlige minder og forbindelser. Nogle er behagelige: pal-
mesøndag med konfirmation, fejring af Jesu opstandelse, påskeferie, solskin og optøning, kirkens 
landsmøde, naturens genrejsning og skatterabat (hvis man er heldig!), for at nævne kun få. Andre er 
mindre behagelige: høfeber og allergier, arbejdspres inden sommerferie, eksamensspænding og (må-
ske) karakterblad, travlhed generelt og skattesmæk (hvis man er uheldig!).

Der er dog en anden forårsbegivenhed, som hører til en særlig kategori. Den er uden tvivl behagelig, 
men indeholder et underkendt budskab, som vores verden i dag har stærkt behov for at høre. Jeg 
hentyder til pinsen. Folk kender pinsen som en almindelig del af forårets ”rytme”, og den forlængede 
weekend, som de fleste forbinder med højtiden er med til at fremkalde en fornemmelse af glæde og 
velbehag. Men det er yderst tvivlsomt, at befolkningen generelt kender så meget til pinsens betydning. 
En artikel i Kristeligt dagblad fra 2012 påstår nemlig, at danskere har et dvask forhold til pinsen, dvs. at 
folk nyder dens kulturelle betydning, men ellers er dårligt oplyst om dens overordnede mening. 

Manglende nysgerrighed over for en helligdag er i sig selv tankevækkende, men der er en presserende 
grund til, at pinsebudskabet skal formidles vidt og bredt. Vores verden i dag er stærk kendetegnet 
af splittelser og store konflikter. Ved bladets redaktion er der ikke endnu kommet overenskomster 
over Danmarks storkonflikt, og der er trussel for, at en stor del af den offentlige sektor vil blive lukket 
ned. I USA, Storbritannien og andre lande er polariseringen i forbindelse med politiske uenigheder så 
markante, at regeringerne er nærmest gået i stå. Mennesker er splittet over forholdet til immigranter 
og flygtninge, som selv er blevet fordrevet fra deres lande forårsaget krig og humanitærsvigt. Tros-
samfund på verdensplan - apropos vores egen Metodistkirke - er blevet truet med skisma på grund af 
hårdknude over spørgsmålet om seksualitet. Sociale medier, heriblandt Facebook og Twitter forværrer 
problemet ved at henlede opmærksomhed til konfliktområder og forstærke mennesker i deres egne 
fordomme. Listen fortsætter i uendelighed.

På den første pinsedag var verden lige så splittet og fragmenteret som i dag. Men Gud havde andre 
planer. Mens folk fra alle verdenshjørner var forsamlede i Jerusalem, kom Helligånden over dem som 
et pust fra himmelen! De kom med hver deres sprog og kultur, skrappe påstande og forstenede tra-
ditioner, men alligevel hørte de Guds ord forkyndt på deres eget modersmål. De kom sammen med 
deres splittelser, forskelligheder og uenigheder; de gik sammen som forsonede, forenede og tilgivet 
pilgrimsfolk. Vi forbinder pinsen med Helligåndens ankomst og kirkens fødsel. Men pinsen handler 
lige så meget om Guds indgreb i en splittet verden for at forene folk i tro, håb og kærlighed. En stærk 
erfaring af Guds nærhed og kærlighed til os, samt en udgydelse af kærlighed mod vores næste er sta-
digvæk den bedste løsning for en splittet verden. Det er en løsning, som er værd til at søge, endog når 
vi fejrer en underkendt helligdag med sædvanlig hygge og afslapning. Kom, Helligånd! 
                                                                                                                                                                 Mark Lewis



aktiviteter
Asylcenter i Frederikshavn lukker
 I februar blev det oplyst af udlændingestyrelsen, at asylcen-
tret i Frederikshavn bliver lukket med udgang af maj måned. 
Udover de ca. 400 beboere, der bliver flyttet til andre centre, 
samt personalet, der nu er i arbejdsmæssig overgang, betyder 
det, at vi er i gang med at afvikle vores engagement på cen-
tret. Selv om det er med tunge hjerter, at vi må sige farvel til 
de mange venner og kontakter, der er blevet stiftet i de sidste 
par år, er vi taknemmelige for samarbejdet, især omkring my-
retuen på asylcentret, strikkeklubben og andre form for kon-
takt. Husk at bede for Danmarks asylansøgere og andre ud-
stødte mennesker. Vi vil imidlertid søger nye veje for kontakt 
og samarbejde på vegne af migranter og flygtninge i området.
”Derfor skal I elske den fremmede, I var jo selv fremmede i 
Egypten”. (5. mosebog 10:19)

Profilblad
Metodistkirkens profilblad er nu landet landet over og er klar 
til at blive uddelt. Tag godt imod det! Tanken er at bladet kan 
bruges i snakken om, hvad Metodistkirken er. For Metodistkir-
ken i Danmark er mange ting - her er både en idrætseftersko-
le, et plejehjem og projekter, der gavner mennesker verden 
over, spejder, musik og gudstjenester. Medlemmer af MBUF - 
Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund får et eksemplar 
i postkassen, alle andre er velkomne til at hente et blad i deres 
lokale menighed, læse det og give det videre til en ven, der 
måske gerne vil vide mere om hvad, Metodistkirken står for. 

Konfirmation 2019 - Palmesøndag 14. april
Næste års konfirmandhold indbydes til gudstjeneste 17. juni 
kl 10.00, hvorefter der er indskrivning og info om undervisnin-
gen. Alle elever i 7. klasse er velkomne på holdet, uanset kir-
keligt medlemskab. 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. Bekendelse af troen og ansvar for 
menighedens arbejde i form af medlemsoptagelse, kan de 
unge tage stilling til, når de senere er parate til det. Konfir-
mationsforberedelsen begynder efter sommerferien. Dag og 
klokkeslet aftaler vi sammen. 

Samtalerum
Det lille rum til venstre for indgangen til kirken har fået en flot 
overhaling af vores kære kirkeværger og lægdiakon. Der er 
blevet malet, ordnet gulv og sat gardiner op og endevæggen 
er blevet prydet af et fantastisk maleri, malet af Trolle 68. Det 
forestiller et menneske, der får lov at se sig selv i Guds lys. 
Det er det store formål med rummet, at mennesker ved hjælp 
af sjælesorg og bøn må kunne se på sig selv, som Gud ser på 
os, med kærlighedens og tilgivelsens øjne. Vi glæder os til at 
tage imod alle, som vil benytte sig af rummet, hvad end det er 
før en barnedåb eller et bryllup eller om det er i forbindelse 
med en samtale om alt mellem himmel og jord. Man kan altid 
henvende sig til præster eller diakoner i kirken og bede om en 
samtale. De har tavshedspligt og er trænet i at lytte og bringe 
Guds perspektiv ind over livet.    

Dåbsklude - vi er med på moden
Foruden en lille gave fra Dåbsklubben, får børnefamilier i 
forbindelse med dåben af deres nyfødte nu også en ekstra 
lille ting med hjem til minde om dagen. En lille strikket klud 
med korset eller et andet kristent symbol i midten, som bliver 
brugt til at tørre vandet af barnets hoved efter dåben. Klu-
dene bliver strikket af frivillige i kirken, og der strikkes mange 
bønner og gode tanker for vores dåbsbørn ind i dem, mens 
de bliver til. Idéen til dåbskludene stammer fra sogne- og 
hospicepræst på Djursland, Ann Maj Lorenzen, som også har 
vundet en pris for initiativet, og ideen spreder sig som en lø-
beild fra menighed til menighed. Mange steder er der opstået 
et fint fællesskab omkring projektet, en lille strikkeklub, hvor 
store og små emner omkring troens verden kan deles. Har 
du lyst til at strikke med, kan du henvende dig til Birte Sinne 
Christensen eller Marianne Pedersen og få opskriften. 



aktiviteter
strandby metodistkirke i tal

Opfølgning på Pastoratskonference 15. april 
Menighedens årsmøde var en lejlighed til at se kirkens ar-
bejde igennem og gøre status, glæde sig over det arbejdsår, 
der er forbi og drøfte muligheder for det næste i forhold til 
menighedens målsætning: 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. Det blev til mange gode sam-
taler om gudstjenestefornyelse, om at give troen videre til 
næste generation, frivillighed, bekendende medlemskab og 
fremtidige planer for den grønne græsplæne udenfor kirken. 
Gitte Thaarup og Erik Brogaard blev genvalgt og godkendt 
som hhv. menighedsrådsformand og formand for børne-og 
ungdomsrådet. Knud Kreilgaard fortsætter som kasserer og et 
nyt team omkring foto og hjemmeside kom op at stå. Tak til 
alle afgående og nye ledere for jeres villighed, indsats og en-
gagement i kirkens arbejde. En stor tak skal også lyde til alle 
frivillige medarbejdere i alle sammenhænge for at bidrage til, 
at Strandby Metodistkirke er en levende menighed og et vid-
nesbyrd om en levende Gud.

Strandby Metodistkirke har 763 medlemmer heraf 480 be-
kendende og 274 døbte medlemmer. MBUR - Børne-og ung-
domsarbejdet, samt spejder- og musikarbejdet tæller 245 
børn og unge. Gudstjenestedeltagelsen har et gennemsnit på 
101 personer pr. uge. Medlemmernes kirkebidrag og kollekt i 
2017 blev på ialt 1.348.385 kr. Årsrapporten med udviklings-
planer, budget og regnskaber, statistik og beretninger findes 
på strandby-metodistkirke.dk

Metodistkirkens Landsmøde “Vi sætter spor”
Det er nu man skal tilmelde sig landsmødet via websitet 
www.metodistkirken.dk. Der er lagt et spændende program 
for delegater såvel som andre, der har lyst til at deltage som 
gæst. Der foregår også noget for børn. Landsmødet 2018 
holdes under temaet “Vi sætter Spor” og det finder sted i 
dagene 31. maj-1. juni. Der arrangeres fælles transport til af-
slutningsgudstjenesten om søndagen, som man kan tilmelde 
sig ved henvendelse til menighedskoordinator Marianne Pe-
dersen.

en god balance
Temadag om perfektionisme - Torsdag 17. maj kl. 19-21.30
Metodistkirkens Børne- og Ungdomsarbejde indbyder til en 
temadag om perfektionisme. Alle er velkomne, især unge 
fra 7. klasse og op til gymnasiet. Aften kommer til at handle 
om en god balance og perfekthedskulturen. Hvordan er det 
egentlig at være ung i dagens Danmark? Hvordan påvirker 
de sociale medier ungdommen, og hvordan kan vi sammen 
ændre “perfekthedskulturen”? Det vil psykolog og stifter af 
girltalk.dk - en online rådgivningsside og chatforum for piger 
Anne Bjerre give sit svar på. Herefter vil Rikke Nielsen tale 
om, hvordan man kan tackle modgang og uindfriede forvent-
ninger til sig selv og til livet? Siden Rikke Nielsen stoppede sin 
karriere som professionel håndboldspiller har hun sammen 
med sin datter skabt et håndboldhold for udviklingshæm-
mede, så de gennem håndbolden opnår en følelse af succes 
og vindermentalitet. Det er altafgørende for handicappede 
børn, at de får en tro på dem selv, selvom de er mere udfor-
dret end andre. Det kan vi alle sammen lære noget af. Tema-
dagen er sponsoreret af Nordjyske Bank og Frederikshavns 
Ungdoms Fællesråd. Strandbyspejderne tænder bål og giver 
sodavand og pølser fra kl. 18.00. Det koster 50 kr. pr. person, 
som betales ved indgang. 



kalender
køleskabsmagneten

strandby metodistkirke i maj
Søndag 6. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen

Mandag 7. maj kl 10.00
De grå synger

En hyggelig formiddag for sangglade seniorer, arrangeret 
i samarbejde med Folkekirken. Denne gang foregår det i 
Strandby kirkecenter, Strandvej 67

Mandag 7. maj kl. 19.30 
Mandagslæsegruppen mødes

Søndag 13. maj 
Gudstjeneste
Mark Lewis

Mandag 14. maj kl. 19.30 
Infoaften om medlemsoptagelse

Velkommen til en uforpligtende orientering ved præsterne 
om hvad medlemsoptagelse indebærer og hvad det vil sige 
at være metodist.

Torsdag 17. maj kl. 19.00-21.30
En god balance - Temaaften om perfektionisme

 

Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde indbyder alle, 
især unge og deres forældre til en temadag om en god ba-
lance i forhold til perfekthedskulturen, der præger vores 
samfund. Hvordan påvirker de sociale medier ungdommen? 
Hvordan er det egentlig at være ung i dagens Danmark? 
Hvordan kan vi sammen ændre de uoverstigelige krav, vi har 
til os selv og hinanden om at være perfekte? Det vil psykolog 
og stifter af girltalk.dk Anna Bjerre give sit bud på. Herefter 
vil håndboldspiller Rikke Nielsen, som sammen med sin dat-
ter har skabt et håndboldhold for udviklingshæmmede, for-
tælle sin historie om at få tro på sig selv, selvom man er mere 
udfordret end andre. Det kan vi alle sammen lære noget af. 
Spejderne tænder bål og serverer pølser og sodavand fra kl. 
18.00. Arrangementet koster 50 kr. pr. person og sponsoreres 
af Nordjyske Bank og Frederikshavns Ungdoms Fællesråd. 

18.-21. maj - Spejdernes landspatruljekonkurrence på 
Spejderfarmen i Strandby. “Jagten på den sorte kutter”

Søndag 20. maj kl 10.00  
Friluftsgudstjeneste med medlemsoptagelse
PINSE
Mark Lewis

Velkommen til gudstjeneste i Guds store katedral. Vi flytter 
gudstjenesten ud til spejderne på Spejderfarmen, Strandbyvej 
91-95 og fejrer pinsehøjtid og medlemsoptagelse.

Onsdag 23. maj kl 13.30 
MK - Metodistkirkens Kvinder afslutter sæsonen med udflugt 
til Vennebjerg Mølle, der også er kendt som keramikhuset 
og Møllehuset. Her drikker vi kaffe, hvorefter vi kører til Løn-
strup, hvor der også er meget at se på. Pris 100 kr. Afgang i 
private biler fra kirkens parkeringsplads.

Onsdag 23. maj kl. 17-19 
Familiegudstjeneste
Louise Aaen

Velkommen til familiegudstjeneste - en mulighed for at være 
opmærksom på Gud i hverdagen, tilrettelagt så børn og voks-
ne, unge og gamle kan fejre gudstjeneste sammen. Bibelhisto-
rien 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.

Lørdag 26. maj kl. 9-13 
Arbejdsdag i kirken

Smøg ærmerne op og kom og giv et nap med, når kirkevær-
gerne indkalder til arbejdsdag. Der er mange forskelligartede 
opgaver, der kræver mange hjælpere. Der serveres kaffe og 
rundstykker fra kl. 8.30

Søndag 27. maj 
Gudstjeneste med dåb 
Koret Ichthus medvirker
Louise Aaen

Ved kirkekaffen giver de, som repræsenterer vores menighed 
og børne- og ungdomsarbejde ved Metodistkirkens lands-
møde, en introduktion til de emner, der skal behandles og de 
beslutninger, der skal træffes på konferencen. 



kalenderkøleskabs

magneten

strandby metodistkirke i juni
31. maj - 3. juni Landsmøde på Lægården

 

Søndag 3. juni - Bustur til Lægården
Gudstjeneste ved Metodistkirkens landsmøde. Frokost 50 kr 
(25 kr for børn) Rundvisning på efterskolen Lægården ved for-
stander Ole Dommer. Hjemtur via Thy. Pris for turen 150 kr 
(75 kr for børn) ekskl. frokost. Afgang fra kirkens parkerings-
plads kl 7.15. Hjemkomst ca. kl. 17.30

Søndag 3. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste
Henrik Carlsen

Onsdag 6. juni 9-13 
Bibelløb for indskolingen på Strandby Skole, 
arrangeres i samarbejde med Folkekirken

Torsdag 7. juni kl. 19.30 
Menighedsrådsmøde

Søndag 10. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste med nadver
Mark Lewis

Rapport fra landsmødet ved kirkekaffen 

Søndag 17. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste
Louise Aaen

Efter gudstjenesten er der info og indskrivning af næste års 
konfirmandhold

Lørdag 23. juni kl. 20.00
Skt. Hans bål på Sønder Strand, arrangeret af spejderne

Søndag 24. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste
Mark Lewis

Søndag 30. juni kl. 10.00 
Gudstjeneste
Louise Aaen

sommerens lejre

Uge 27 - Børne- og Betweenlejr på Lægården, Holstebro

Uge 28 - Kanohike til Sverige med Storspejderne

Uge 28-30 Danskeruger på Framnäs Semesterhem i Sverige

Uge 31 - Ungdomslejr i København

Uge 32 - Sommerhøjskole på Solborgen, Odsherred

Informationer findes på metodistkirken.dk 
strandby-metodistkirke.dk og strandbyspejder.dk 

Invitationer ligger fremme i kirken



nyheder

henvendelse

strandby-metodistkirke.dk

Strandby Metodistkirke
Strandvej 36 & Snerlevej
9970 Strandby

Præster:
Mark Lewis, Karlsvej 1,  
email: mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

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

Diakon: 
Elsebeth Hjortshøj 
tlf: 2834 2289
 

Menighedsrådsformand:
Gitte Thaarup 
tlf: 9848 0025

Børn & Unge:
Erik Brogaard
tlf: 2066 0265

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     Mobile Pay
Spar Nord: 9009-1330201262        Tlf: 6173 3727
 

        Udgivet af Menighedsrådet - Redigeret af Louise Aaen
              Illustrationer og foto: Lina Gaarde, Dorte Bhutho,
Gertrude Mueller Nielsen, Aalborg Stift, Anne Thompson

Dåb
Simone Suhr Vig Wilster, datter af Line Suhr Vig Jensen  
og Michael Wilster, blev døbt 18. februar

Kamma Luna Morsø Andersen, datter af Bianca Simone Morsø 
Christensen og Kasper Andersen, Aarhus, blev døbt 25. februar

Niels Rydborg, søn af Katrine Lyng og Thomas Rydborg, 
Aalborg, blev døbt 2. marts

Marie Rauer Christensen, datter af Mette Rauer Larsen og 
Thomas Suhr Christensen, Strandby, blev døbt 15. april

Fødselsdage
70 år - 9. juni, Leila Erlandsen, Nørrevej 13
70 år - 20. juni, Sten A Larsen, Jernbanevej 22
75 år - 27. juni, Kirsten Robenhagen, Stokken 2
90 år - 5. juni, Grethe Højen, Digetsvej 30

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. 


