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Temaet for Metodistkirkens landsmøde i begyndelsen af juni var: “Vi sætter spor” - og
landsmødet har sat spor. Der blev truffet væsentlige beslutninger, ført vigtige samtaler og
bedt. Her blev leet og leget - både af børn og voksne. Landsmødet fejrede gudstjeneste,
nadver og indviede fire nye præster. Sammen var børn, unge, voksne og ældre Metodistkirke med hjerte, hoved og hænder på Idrætsefterskolen Lægården i en weekend. Du kan
se billeder og læse artikler fra landsmødet på metodistkirken.dk
På landsmødet blev der stillet 3 vigtige spørgsmål, som jeg har lyst til at bringe videre til
dig som læser dette. Hvordan har Gud sat spor i dit liv? Hvem har haft betydning for, at du
har fundet en tro, der kan bære dig i livet? Og til sidst hvem mon du betyder noget for?
Det er interessante spørgsmål at tænke over, for de beskriver livet med Gud som fantastisk personbåret. Det er mennesker, der deler liv med hinanden, som lader troen leve
mellem mennesker. De typiske svar på, hvem der har haft betydning for min trosudvikling,
er fx. “mine forældre”, “min præst”, “min bedste ven”. Det er altså de helt nære relationer, det kommer an på. Dem jeg selv har betydning for, selvom jeg måske ikke er klar over
det, er også dem, som jeg har helt tæt inde på livet og som kigger på, hvordan jeg lever
og forhåbentlig ser et forbillede dér, som er værd at efterfølge. Derfor er det vigtigt at
spørge sig selv: Gør min tro en positiv forskel i mit liv, så det kan mærkes og ses af andre
omkring mig?
Hvilke spor har Gud sat i dit liv? Det er også et spørgsmål, der er værd at reflektere over.
Mon ikke, at Gud har sat rigtig mange aftryk i hver en af os, når vi tænker over det? Når vi
døber børn i Metodistkirken, velsigner vi dem og beder om, at Helligånden må lede dem
til personlig tro på Jesus Kristus som frelser og Herre. Vi har tillid til, at Gud vil fuldføre det
værk, som han har begyndt i os, for troen er ikke noget man bliver færdig med lige med
det samme. Det er noget, der forhåbentlig udvikler sig livet igennem og sætter sig spor.
Som metodister lægger vi vægt på, at livet med Gud skal bære frugt. Paulus giver os det
smukke billede af Åndens frugt i Galaterbrevet: Kærlighed, glæde, fred, godhed, venlighed, mildhed, tålmodighed, trofasthed og selvbeherskelse. Det er bare nogle af de ting,
som Gud ved sin nåde lader vokse frem i den enkelte og noget, som vi får lov at øve os på,
når vi kommer sammen i menighedens fællesskab med det formål, at sammen kunne nå
flere mennesker med budskabet om Guds kærlighed og frelse.
Velkommen i kirke i sommertiden.

90 års
fødselsdag

“

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

Louise Aaen

aktiviteter
Sommeren er over os
Lidt om sommerferie på Framnäs
Framnäs er ægte svensk landidyl. Det er et retræte- og kursuscenter og feriested, ejet af Metodistkirken i Sverige og
åbent for alle. Det ligger på et næs ved søen Ören, omkring
30 km nord for Jönköping, godt gemt af vejen fra al stress og
larm og omgivet af svensk natur. Bygningerne består af hovedbygning og spisebygning, samt flere træhytter, hvor man
kan booke sig ind og bo i “dansker-ugerne” uge 28-30. Der
er stadig enkelte pladser ledige i uge 30 ellers kan Framnäs
anbefales til sommerferien 2019. Det er ikke en sommerlejr
med fast program. På Framnäs planlægger hver enkelt sine
egne aktiviteter eller udflugter. Alligevel er der en dagsrytme
med morgensamling og måltider fastsat efter gammel svensk
tradition. Ud over aktiviteter ved vandet giver Framnäs mulighed for sport både indendørs og udendørs, vandreture,
friluftsovernatning, afslapning og fællesskab. I løbet af ugen
arrangeres der lejrbål med snobrød. For de aktive er der ”duathlon” med svømning over søen og efterfølgende løb på ca.
10 km. Og så er der vandrutchebane sidst på ugen for store og
små børn. Læs mere på facebook, hvor Framnäs selvfølgelig
har sin egen gruppe med fotos fra de sidste år og flere praktiske oplysninger.
Sommerhøjskole på Solborgen i Vig - 4. - 11. august
Sommerhøjskole er ferie med indhold. Her bliver du beriget
af både fællesskab og foredrag. Glæd dig til bl.a. “Skæld ud
på Gud” med Preben Kok, “Glimt fra det hedengangne DDR”
med Gurli Brinch, “Evangelier, som ikke fik plads i det Nye
Testamente” ved Jørgen Thaarup, ”Kan tro flytte bjerge? Og
flytter bjerge troen?”med dr. theol., professor i eksistentiel
og åndelig omsorg ved Syddansk Universitet, Niels Christian
Hvidt. Derudover er der filmaften samt udflugt til Ulvsborg
Vikingecenter, morgenvandring, bibeltime hver formiddag,
værksteder med aktiviteter til kreative hænder og handymænd. I pauserne spilles og leges der. For natteravne er der
godnat-historie. Traditionen tro sluttes ugen af med en fest
middag. Der er ingen aldersgrænse, men Sommerhøjskolen
er designet til seniorer og yngre pensionister. Årets tema er:
“Du kan stadig vokse.” Prisen for at deltage er 2.900 kr., og inkluderer fuld pension, sengelinned og håndklæde. Tilmelding
og yderligere information fås hos Ditte Marqversen tlf. 2330
1531, eller på email: sommerhojskole@metodistkirken.dk

Nyt fra Metodistkirkens Landsmøde
På metodistkirken.dk kan du følge med i et levende kirkeliv
i Metodistkirken i Danmark. Her kan du også tilmelde dig
nyhedsbrevet, der udkommer med jævne mellemrum. Efter
kirkens landsmøde, der fandt sted i begyndelsen af juni, kan
du finde relevante oplysninger om kirkens virksomhed. Her
kommer lidt opdateringer derfra. Der findes fortsat Metodistkirker i Rønne, København, Solrød, Odense, Esbjerg, Vejle,
Holstebro, Århus, Frederikshavn og Strandby. Metodistkirken
har 1220 bekendende medlemmer og 782 døbte, hvilket giver
en samlet metodistbefolkning på 2002 personer. Metodistkirkens børne- og ungdomsforbund MBUF koordinerer medlemssystem og tilskudsmidler for det nationale og det lokale
børne- og ungdomsarbejde i menighederne. På landsplan er
der registreret 267 spejdere, 211 i korene, 121 i øvrige aktiviteter for børn og 66 i øvrige lejre og events for unge, i alt 665
medlemmer. Kirken indviede 4 nye præster ved afslutningsgudstjenesten, nemlig Maria Thaarup, Maria Aaskov, Virginia
og Klaus Hønnicke. Følgende præster blev udnævnt til Strandby Metodistkirke: Mark Lewis (5. år) og Louise Aaen (8. år)

aktiviteter
Menigheden holder 90 års fødselsdag
Ved gudstjenesten 26. august sætter vi gang i en ny spændende sæson i kirken. Samtidig fejrer vi menighedens 90 års
fødselsdag. Vi har meget at fejre og se tilbage på og frem
imod. Her følger et lyntilbageblik i Metodistkirkens historie i
Strandby, baseret på Steen A Larsens jubilæumsskrift fra 1988
og årsmødeprotokoller.

1928-2018
Søndag 26. august 1928 blev metodistmenigheden i Strandby officielt stiftet ved en festgudstjeneste. Før da var metodisterne i Strandby, Jerup og Bollehede/Blæsbjerg en del af
Metodistkirken i Frederikshavn. Metodismens begyndelse i
området tog fart i 1880'erne med bl.a. afholdsmøder og søndagsskolevirksomhed i private hjem. I 1890'erne gik forskellige
kristelige foreninger sammen om at bygge et forsamlingshus
på kirkevej, som metodisterne senere overtog. Tilstrømning
til bønnemøder og ungdomsmøder var så stor, at der tit var
så overfyldt i kirkerummet, at petroloumslampernes flammer
dalede pga. iltmangel.

60'erne
Flaget strøg til tops 26. marts 1961, hvor den nye kirke på
Strandvej blev indviet. Et stort kvindearbejde, foruden Unge
Hjem og strenge- og sangkor var med til at holde hjulene og
udviklingen igang. Der blev bl.a. samlet ind til pibeorgel.
70'erne
Nogle af ungdomsoprørets aktionsformer satte spor i kirkens
arbejde, bl.a. med et fornyet fokus på 3. verdens problemer,
fredsbevægelse, kvindefrigørelse, menneskerettigheder og
forurening. Unge metodister blev udsendt som missionærer
til Congo og andre unge begyndte at gøre frivillig tjeneste
som 1 årsarbejdere. Den rytmiske musik vandt indpas i gudstjenesten ved siden af salmesangen.
80'erne
Spejderne fik en vældig opblomstringsperiode, da man købte
en nedlagt landbrugsejendom i Søholt, kaldet Krogsholt og
indrettede det til spejdercenter. Mange timer med gode oplevelser til følge blev brugt derude. Der blev også brugt energi på at starte kristen lokalradio med interviews, andagter og
oplæsning for børn.
90'erne
Tiden var præget af fokus på forholdene for børne- og ungdomsarbejdet, der resulterede i en stor udvidelse af lokalerne, der stod færdig 28. maj 2006. Som noget nyt blev der
budt på kirkekaffe efter gudstjenesterne, som styrkede menighedens fællesskab indadtil.

30'erne
Der var varme og inderlighed over møder og gudstjenester,
og begynderårene som ny menighed blev præget af en rig åndelig tid med vækkelse, hvor menighedens medlemstal blev
fordoblet. Der blev holdt evangeliske møder i private hjem i
byen og arrangeret alsangs-stævner ved stranden og andre
steder, ofte sammen med Indre Mission.
40'erne
I krigsårene greb mørkelægning og spærretid ind i kirkens
arbejde, da man måtte sløjfe aftenmøder og koncentrere sig
om søndagsgudstjenesten. Strandbyfiskerne blev kendt for
deres indsats i modstandsbevægelsen, da mange var med til
at hjælpe jøder til Sverige med kutter.

00'erne
Mange nye udadrettede aktiviteter tog form med åbne døre
ind til menighedens arbejde bl.a. gospelkor og café. Der blev
lagt vægt på undervisning og gudstjenstedeltagelse, målrettet forskellige grupperinger. Retræte og stilhedsarbejde voksede frem som hjælp til det personlige trosliv.

50'erne
Menigheden voksede støt til efterhånden at blive en af de
største metodistmenigheder i Danmark, med et stort ungdoms- og spejderarbejde. Man begyndte at tale om udvidelse
af pladsforholdene. Grundsten til en ny kirkebygning blev lagt
og ved hjælp af en utrolig offervillighed blandt menighedens
medlemmer lykkedes det at bygge for egne midler.

10'erne
Spejderne fik ny lege- og lejrplads ved navn “Farmen”, da
man købte et par gamle minkfarme og gjorde i stand. ActA,
en lille sattelitgruppe af unge fra strandby samlede sig i Aalborg som forsøg på at plante et nyt trosfællesskab i storbyen.
I Strandby oplevede menigheden et forstærket fælleskirkeligt
samarbejde bl.a. omkring skole/kirke- og flygtningearbejde.

kalender
strandby metodistkirke i juli

køleskabs
magneten
Uge 28-30 Danskeruger på Framnäs Semesterhem i Sverige

Danskeruger 28.-30. på

Søndag 1. juli kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen
Søndag 8. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis

Uge 31 - Ungdomslejr i København

Søndag 15. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
Efter gudstjenesten inviterer Niels Krogsgaard og AnneMette Thomsen på kirkekaffe, Frederikshavnsvej 465,
9870 Sindal
Onsdag 18. juli kl. 19.30
Sommeraften-gudstjeneste
Mark Lewis
Søndag 22. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
Søndag 29. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Carsten Morsbøl

Uge 32 - Sommerhøjskole på Solborgen, Vig

sommerens lejre

Uge 27 - Børne- og Betweenlejr på Lægården, Holstebro

Den store rejse

Uge 28 - Kanohike til Sverige med Storspejderne

Sommerhøjskole
på Solborgen
4.-11. august 2018
Tilmelding og info:
www.metodistkirken.dk/senior
Ditte Marqversen tlf: 2330 1531
Informationer findes på metodistkirken.dk
strandby-metodistkirke.dk og strandbyspejder.dk
Invitationer ligger fremme i kirken

abs
kølesketen
magn

strandby metodistkirke i august
Søndag 5. august kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen
Efter gudstjenesten inviterer Gitte og Carsten Thaarup
på kirkekaffe, Skagensvej 475, 9981 Jerup
Onsdag 8. august kl. 19.30
Sommeraften-gudstjeneste, udendørs på græsplænen
Louise Aaen
Lørdag 11. august kl. 10.00-13.00
Spejderne begynder ny sæson med familiespejder, ulve,
prærieulve og patruljer. Det er for drenge og piger i alle
aldre, alle som kan li' at lege og lære i naturen.
Mødestedet er Spejderfarmen, Strandbyvej 91-95.
Søndag 12. august kl. 11.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Lørdag 18. august kl. 14-17
Mark Lewis inviterer til en kop uformel kaffe på Karlsvej 1 i
anledning af sin 60 års fødselsdag. Medbring godt humør og
ønsket om godt vejr, i hvilket tilfælde mødestedet er på terrassen i baghaven. Alle er selvfølgelig velkomne!

kalender
25.-26. august - Stafet for livet på Knivholt
Metodistkirkens Spejdere deltager
med et hold, som alle, både forældre,
menighed og venner, er velkomne til at
melde sig til via websitet stafetforlivet.
dk. Pris for deltagelse: Kr. 50,- for børn
og kr. 100,- for voksne, beløbet går
ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.
Spejderlederne sørger for frokost og aftensmad til holdets
deltagere under det store mastespejl på gårdspladsen ved
Knivholt. Det er også muligt at sponsorere spejderne, enten
ved et fast beløb eller pr. omgang, men pas på... nogle af
spejderne går sig til et vandreskjold på 10, 20, 30, 40, 50 km
og 60 km for de allersejeste. Ved søndagens gudstjeneste
uddeles vandreskjold og diplomer.
Søndag 26. august kl. 11.00
Gudstjeneste med kickoff – 90 års fødselsdag
Tema: Jesus & Jyllandsposten
Mark Lewis
Vi starter en ny sæson i kirken med en festlig gudstjeneste, hvor spejderne deltager med faneparade og vi fejrer
menighedens 90 års fødselsdag. Vi begynder også et nyt
gudstjenestetema, som vi kalder for Jesus og Jyllandsposten.
Her kan du forvente en prædiken over et aktuelt emne i
nyhederne med en kristen vinkel.

Søndag 19. august kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Onsdag 22. august kl. 10-12
Legestuen Myretuen begynder en ny sæson. Det er her, at
børn mellem 0-5 år og deres voksne mødes, synger, leger og
snakker sammen. Husk madpakken.
Onsdag 22. august kl. 18.30-19.15
Vi rykker et lille lovsangskor sammen, der vil opøve nogle
nye rytmiske sange til gudstjenestebrug. Alle, der kan lide at
synge, både drenge og piger, mænd og kvinder er velkomne.
Onsdag 22. august kl. 18.30-19.15
Børnekoret begynder en ny sæson. Det er noget for børn
mellem 4-10 år, som kan li' at synge og bevæge sig til musik.
Onsdag 22. august kl. 19.15-19.45
Nu kan du gå til dans - lige efter børnekor. Rytmeglade unge
piger indøver seje dansemoves til populære sange og musikvideoer som opvises bl.a. til gudstjenester i kirken.
Torsdag 23. august kl. 19.30
Menighedsrådsmøde

Efter gudstjenesten fortsætter festen med pålægskagemand
og kagekonkurrence ved kirkekaffen. Tag en kage med, hvis
du vil være med i dysten om prisen “Byens bedste bag”. Der
bliver også mulighed for at flytte fødderne og være med til
linedance på den grønne græsplæne udenfor pyramidesalen.
Mandag 27. august kl. 14.00
MK - Metodistkirkens Kvinder starter ny sæson med udflugt
til Kirsten og Frank Robenhagens sommerhus i Sulbæk. Der
er afgang fra kirkens parkeringsplads i private biler.
Onsdag 29. august kl. 19.30
Velkommen til en ny sæson i Ichthus, koret, der synger
gospel, klassiske salmer og viser og rytmiske lovsange.
Glæden ved at synge er eneste forudsætning for at deltage.

nyheder
Dåb
Alma Sofie Thomsen, datter af Laura Larsen og
Mads Thomsen, Strandby, blev døbt 27. maj
Nye medlemmer
Nathali Blanco Girado, Freja Legaard Nielsen, Anette Frydkjær
Pedersen, Kristina Frydkjær Pedersen, Josefine Frydkjær
Christensen, blev optaget som bekendende medlemmer 20.
maj. Karoline Frydkjær Christensen blev indskrevet i kirkebogen som døbt medlem.
Fødselsdage
75 år - 24. august, Poul Erik Mølgaard, Karlsvej 8
75 år - 31. august, Nils Tvilling, Strandvej 20 B
80 år - 7. juli, Grethe Thomsen, Nørrevej 22
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 ansatte afholder sommerferie
Marianne Pedersen: uge 27, 30, 31
Mark Lewis: uge 31, 32, 33
Louise Aaen: uge 29, 30

Sæsonstart
Velkommen til en spændende vintersæson i Strandby
Metodistkirke. Kig efter programkataloget i din postkasse
omkring 1. august

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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