Strandby Metodistkirke 2018-19
Lad dem lege i livstræets krone

Velkommen til en ny sæson i Strandby Metodistk

Vi sætter gang i en ny spændende sæson i kirken ved gudstjenesten 26. august kl. 10.00.
Samtidig fejrer vi menighedens 90 års fødselsdag. Vi har meget at fejre og se tilbage på og frem i
Kom og vær med til en festlig formiddag med fokus på glæden ved fællesskabet.
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Jeg er vintræet, I er grene
Den, der bliver i mig, og je
han bærer megen frugt;
for skilt fra mig kan I slet

kirke

imod.

“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”
Jesus sammenligner sig selv og kirken
med et vintræ. Som stamme og grene
er en menighed en levende organisme,
et livstræ, tæt forbundet med Gud. Hvis
du klatrer i træet, betragter dets smukke struktur og farvespil eller nyder dets
druer ved nadverbordet, får du mulighed for et møde med den levende Gud.

ene.
eg i ham,
intet gøre.

Strandby Metodistkirke arbejder med
en lang række aktiviteter og arrangementer, som henvender sig til mennesker i alle aldre og alle steder i livet.
Lige fra de yngste til de ældste, om du
er mand eller kvinde, er der mulighed
for leg og læring, sang og samtale, fred
og fordybelse, mad og mening. Nogle af
kirkens tilbud kan du læse om i denne
folder. Medlemskab af kirken er ikke
en forudsætning for at deltage. Find de
tidspunkter og anledninger, der passer
dig og vær velkommen!
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Naturoplevelser for børn og unge i alle aldre.
Udfordringer der passer til dig. Venner for livet.
Engagerede frivillige voksne ledere. Sjove lejrture.
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Bliv grøn spejder!
Velkommen til en ny sæson
hos Metodistkirkens Spejdere
Vi mødes på Farmen, Strandbyvej 91-95
lørdage i lige uger kl. 10-13

Start: 11. august
Før-skolebørn kaldes familiespejdere,
fordi far og mor, onkel, tante eller bedste
må have lov at komme med
Drenge og piger, som går i 0.-2. klasse
hører til i ulveflokken sammen med Akela,
bjørnen Baloo og panteren Bagherra
Børn i 3.-4. klasse bliver prærieulve
og lærer at klare sig selv i vildmarken
Fra 5.-7. klasse bliver drenge og piger
inddelt i patruljer, hvor man lærer at
indgå i et team, og hvor de ældre træner
de yngre i de sejeste spejderfærdigheder
Find os på Facebook
”strandbyspejder”
Få mere information og se program på:

www.strandbyspejder.dk

ildhu
sammenhold

Legestuen Myretuen
Velkommen i Myretuen, hvor børn mellem 0 og 5 år og
deres voksne mødes og leger, synger og lærer hinanden
at kende. Vi slutter med at spise medbragte madpakker
og alle får kaffe, nybagte boller eller kage.
Det er hver onsdag kl. 10.00-12.00 i pyramidesalen.
Indgang fra Snerlevej. Kig ind!

Start efter sommerferien: 22. august
Henvendelse: Marianne Pedersen
tlf: 3030 1098
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Plant kærligheden i vort sind
Og pod os, Herre, i dig ind
som dine nye grene
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Minikonfirmander i Metodistkirken - Klub 3
Kære Gud! Min far er den sejeste i verden, måske kan han hjælpe dig?
Hey Gud! Bliver du gal, når du ser plasticblomster? - Det ville jeg, hvis
jeg havde opfundet den ægte vare.
Hvorfor er jeg mon døbt? Hvorfor er jeg til? Hvem kan give mig svar?

Klub 3 er et undervisningsforløb for alle byens børn i 3. klasse
Første gang er uge 43 - efter efterårsferien
Vi mødes i Metodistkirken - lige efter skoletid - hver torsdag kl. 14.00-15.00
Vi skal blandt andet synge, lege, tegne-male og høre bibelhistorie. Det hele slutter
til påske med en festlig familegudstjeneste, som vi laver sammen. Onsdag 10. april
kl. 17.00 - skriv allerede nu datoen i kalenderen. Vi håber, at se hele familien den dag.
Tilmelding til Klub 3 holdet sker ved henvendelse til præsterne.

Børnegudstjeneste
Søndag 10. februar kl. 10.00

bliver kirkebænkene særligt reserveret til børnene.
Her fejrer vi børnegudstjeneste for alle børn
og barnlige sjæle. Bagefter er der børnevenlig
frokost til 20 kr. pr. næse.
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Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker
jeres unge skal se syner
jeres gamle skal have drømme

10

Konfirmation i Metodistkirken 2019
Alle elever i 7. klasse er velkomne på vores konfirmandhold, uanset kirkeligt medlemsskab. 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. Konfirmationsdagen er altid Palmesøndag. Næste hold begynder undervisning i
uge 34, tirsdag efter skole. Vi tager på lejre og ture, og deltager i gudstjenesten som en
del af undervisningen. Indskrivning foregår ved kontakt til præsterne.

Er der et liv med Gud efter konfirmationen?
Se det er et spørgsmål, der kan findes et svar på ved fortsat at komme i kirken efter
konfirmationstiden. Hvad sker der for unge i kirken? Alt er muligt! Brætspil, filmaften,
den store bagedyst, tur til skøjtehallen. Følg med i Facebookgruppen ”Metodistkirkens
Unge i Strandby” og se hvad, der sker, eller hvad du selv, kan få til at ske.

TUF - Tro, udvikling og fællesskab
Et ungdomslejr- og teenlederkoncept
5.-7. oktober på efterskolen Lægården

Tag med på ungdomslejr!
Sportsweekend, Nytårslejr, Påskelejr, Sommerlejr
Find gruppen “Metodistkirkens Unge” og få mere info
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Børnekor
Du kan gå til børnekor hver onsdag kl. 18.30 - 19.30. Det er for børn i alderen 4-10 år.
Her synges gamle og nye børnesange og sanglege under masser af sjov og ballade.
Vi har vores helt egen lyd og et herligt band bestående af klaver, guitar og gulvbas.
Vi slutter aftenen med frugt og guf til børnene og kaffe og hyggesnak til forældrene.
Børnekoret optræder ofte til gudstjenester og andre arrangementer i kirken og i byen.

Sæson-start: 22. august
Henvendelse: Marianne Pedersen
tlf: 3030 1098
“Vi er byens bedste børnekor
Her er der plads til lille og stor
Man blir så glad af at synge i kor
når Jesus i hjerterne bor
B-Ø-R-N-E-K-O-R”

Du kan gå til dans - lige efter børnekor

To rytmeglade piger indøver fede moves til populære sange for piger fra 6 år.

Sæson-start: 22. august
Henvendelse: Louise Aaen
tlf: 2138 0070
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Så løb han i forvejen og klatrede op
i et morbærfigentræ for at få Jesus
at se, for han måtte komme den
vej forbi
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Syng med i koret Ichthus
Onsdage kl. 19.30 i ulige uger
Start: 29. august
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219
Ichthus betyder “fisk” og navnet passer godt til et kor i Strandby. Men Ichthus er også
et ordspil over de oldgræske forbogstaver for Jesus Kristus, Guds søn, vor frelser, hvilket
passer særdeles godt til det, som koret vil formidle gennem sin sang. Ichthus vil i den
kommende sæson fortsat arbejde med et varieret repertoire, bestående af gospel, klassisk, rytmiske salmer og særlige kompositioner. Anne-Kirstine Clausen, Carsten Morsbøl
og Mark Lewis er de musikalske ledere, når der er øvelser og når koret medvirker ved
højtider i kirken og ved andre arrangementer.

Besøg fra USA, Davidson Choir 22.-23. juni
medvirker ved gudstjenesten i Strandby Metodistkirke søndag 23. juni kl. 10.00

De grå synger

Folkekirken og Metodistkirken i
Strandby indbyder alle sangglade
seniorer til hyggelige formiddage,
hvor vi finder salmebogen frem.
Sæt kryds ved datoerne:
24.9, 3.12, 11.2, 20.5
og se nærmere om tid og sted i kirkebladene.
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Koncerter
Red hot 4 + 2 - 11. november kl. 14.00

Velkommen til en New Orleans revival jazz oplevelse, der vil krædse for dit øre. Red hot
four + 2 er et jazzorkester, der swinger på grund af intensitet, engagement og et godt
sammenspil siden 1999. De vil spille to sæt med en kaffepause imellem. Entré 100 kr.

Syng Julen ind med Sigurd og børn fra Strandby Skole
- 5. december kl. 17.00 i Strandbyhallen

Kirkerne og skolen i Strandby-Elling, arrangerer sammen med lokale sponsorer atter en
Sigurdkoncert med et stort medvirkende børnekor. Glæd dig til nissedrillerier, klassiske
musikere med nissehuer, rytmisk band og masser af fællessang. Sigurds julekoncerter er
forlængst blevet et tilløbsstykke overalt i landet, og netop nu er Sigurd aktuel med den
anmelderroste cd “Julens salmer”, hvor Glade Jul og alle de andre juleklassikere bliver
serveret på en ny måde for hele familien. Entré 100 kr.

Vi synger julen ind i Strandby Metodistkirke
- 16. december kl. 16.00

Menighedens forskellige kor medvirker ved gudstjenesten 3. søndag i advent, som har
præg af julekoncert. Med stemningsfyldte sange og de kendte julesalmer, synges julen
ind i hjerterne. Gratis entré. Der samles en gave ind til Metodistkirkens arbejde.

Påskemesse - Skærtorsdag 18. april kl. 19.30

Menighedens påskespil “Den sidste nadver” holder pause, men vores fejring af Skærtorsdag bliver alligevel dramatisk. Klaus Laursen vil recitere påskefortællingen fra Markusevangeliet som han kan udenad og formidler med indlevelse og passion. Koret Ichthus
vil levere den musikalske påskestemning og vi vil fejre nadver. Gratis entré. Der samles
en gave ind til Metodistkirkens arbejde.
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levende vand
strømme af nåde
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Chill / Ambient
Velkommen til et nyt
gudstjenestetilbud
- en fredag aften
i det nye år
1. februar kl. 19.30 vil vi afprøve
en ny gudstjenesteform, som vi
foreløbig kalder for “chill / ambient”. Chill er et engelsk ord, som
betyder afslappet eller rolig. Ambient er en musikstil, der søger
at skabe stemning og atmosfære
gennem lydbilleder og sang.
Du kan forvente en eksperimenterende stil, der forhåbentlig kan
skabe fællesskab på tværs af alder, kultur og musiksmag. Vi vil
bruge forskellige intrumenter, lys
og liturgisk dans til at skabe et
kreativt og indbydende rum, hvor
alle ville kunne mærke Åndens
nærvær. Kirkebænkene bliver flyttet, og folk er velkomne til at medbringe egne puder, yogamåtter og
lignende. Velkommen i kirke.
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tid og rum
til tro
i en travl
hverdag
Sæt X ved datoerne:
onsdag 12. september
onsdag 10. oktober
onsdag 7. november
onsdag 9. januar
onsdag 10. april
onsdag 10. maj
Husk tilmelding til spisning:
sms 3030 1098

20

velkommen til familiegudstjeneste
Dørene åbner klokken 16.30 med kaffe på kanden og gnavegrønt til ulvetimen.
Klokken 17.00 begynder gudstjenesten, hvor børn og voksne, unge og gamle er sammen
om kreative aktiviteter og sang og musik. Bibelhistorien bliver levende, båret af bøn
og nadverfællesskab. Klokken 18.00 spiser vi aftensmad, der koster 60 kr. for voksne
og 40 kr. for børn. Vi slutter præcis kl 19.00 sådan, at nogle kan komme hjem med de
mindste og andre kan blive siddende og drikke kaffen færdig.

for alle aldre
for alle sanser
plads til at blomstre

Om jeg så taler
med menneskers
og engles tunger,
men ikke har kærlighed,
er jeg et rungende malm
og en klingende bjælde
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Søndag er den traditionelle kirkedag, hvor vi fejrer gudstjeneste
kl. 10.00. Her er bøn, bibelord og forkyndelse, sang til orgel, flygel
eller guitar. Her er billeder på storskærm og måske et film-klip,
der supplerer prædikenen eller musikken. Her er plads til reflektion over tilværelsen og rum til endda at blive stille indeni og måske tænde et lys som et udtryk for en ordløs bøn. Nadver, dåb,
medlemsoptagelse og overhøring af konfirmander har en naturlig plads i søndagens gudstjeneste, ligesom kirkekaffen bagefter.

Jesus og Jyllandsposten

Sådan lyder titlen på efterårets gudstjenestetema.
En gang om måneden kan du forvente en prædiken
over et aktuelt emne i nyhederne med en kristen vinkel.

I Metodistkirken har børn en særlig plads
og de er altid velkome til gudstjeneste
I begyndelsen af gudstjenesten
er der børnehjørne. Det er et
indslag, hvor præsten særligt
henvender sig til børnene. Under
resten af gudstjenesten er der
en kuffert med lidt overraskelser
og underholdning, som børnene
selv kan gå hen og finde og hygge
sig med.

Op al
den ting
som Gud
har gjort
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En-dagsretræte i Metodistkirken
Velkommen til en dag i kirken, hvor vi trækker
os tilbage i stilhed og fordybelse. Der bliver
plads til eftertanke og efterhånden som tankerne stilner af, indre ro.
Dagsprogram:
kl. 9.00 Ankomst og forventningsafstemning,
kaffe og rundstykker
kl. 9.45 Andagt i kirken
kl. 10.00 Stilhed og afslapning i pyramidesal
eller kirkerum. Mulighed for at læse, skrive,
strikke eller være kreativ
kl. 12.00 Middagsbøn og meditation i kirken
kl. 12.30 Frokost, fortsat stille samvær indtil
kl. 14.45 Andagt med nadver og afslutning

Sæt kryds ved datoerne:
27. oktober & 9. marts
Praktisk Info:
Medbring, hvis du har: Bibel, Bedeskammel,
Kristuskrans. Det er også en god ide med en
trøje eller et tæppe, da det kan blive køligt at
forholde sig i ro
Retræteleder: Louise Aaen
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Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj tlf: 2834 2289
Pris: 100 kr. betales på dagen

stilhed
fordybelse
23

Meto-hva-for-noget?
Vi bliver ofte spurgt, hvad gør Metodistkirken anderledes? Derfor tilbyder vi nu et kursusforløb, hvor vi vil pege på nogle væsentlige områder, der definerer, hvad vil det sige
at være metodist. Undervisningen er for dig, der gerne vil vide mere om Metodistkirkens
oprindelse og udbredelse, dens historie på verdensplan, i Danmark og lokalt i Strandby,
dens troslære og sociale principper og metoder til at leve et liv som kristen. Kurset er tilrettelagt som forberedende til medlemsoptagelse, men alle med interesse kan deltage.
Undervisningen er også relevant for dig, der har været medlem i årevis, men gerne vil
have opfrisket din viden om Metodistkirken. Tilmelding foregår til en af præsterne.

Velkommen følgende aftener kl. 19.30-21.30:
Mandag 17. september
Mandag 1. oktober
Mandag 22. oktober
Mandag 5. november
Mandag 19. november

Cafe Hjerterum
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Kirken er åben og der er kaffe på kanden
hver fredag mellem kl. 10-12. Her har du
mulighed for at kigge ind til en hyggesnak. Kirkens præster kan desuden træffes alle dage ved telefonisk henvendelse.
Du er altid velkommen til at bede om en
fortrolig samtale med en præst. En præst
har tavshedspligt, et lyttende øre og omsorg for det, der fylder hos dig.
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Guds barmhjertighed
Start: 3. september
Tilmelding til Bente Aalbæk tlf: 2938 2170
Efterårets nye bog i mandagslæsegruppen er romanen
Guds barmhjertighed om en ung jordmoder, der ankommer til en fattig og isoleret nordsvensk landsby i starten
af 1900tallet. Det bliver et hårdt møde med kristelig moralisme, klasseforskelle og fordomme, men også starten
på en udsædvanlig kærlighedshistorie. Forfatteren Kerstin Ekman kan fortælle så fortættet og intensivt, at man
som læser føler sig smidt lige ind mellem de sneklædte
skove, de tilfrosne skovsøer, nordlyset, kakkelovnslugt i
de utætte træhuse og den ordknappe befolknings stærke
følelsesmæssige oplevelser af sex, fødsler, sygdom og død.
Bogen kan købes i kirken for 100 kr. Den første mandag
i hver måned samles vi kl 19.30 – 21.30 i pyramidesalen.

Mig & min næste
Start: 10. september
Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj tlf: 2834 2289
Ny læsegruppe tager hul på emnet hvordan er man kristen
i hverdagen. Hvordan leves et liv i evangeliets kraft med
nære relationer til ens medmennesker? Louise Aaen tilbyder oplæg til samtale om tro og liv. Gruppen mødes en
mandag i måneden kl. 19.30. Se datoer i kirkebladet.
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Læsegrupper
29

Bibelformiddag
Alle er velkomne til at deltage
i undervisning om de bibelske
tekster og deres historiske baggrund og teologiske univers.
Bibelens bøger, evangelier og
breve behandles i deres helhed.
Det forventes ikke, at man kommer hver gang og tilmelding er
ikke nødvendig.
Undervisningen varetages af
Mark Lewis og foregår over en
kop kaffe og rundstykker enkelte
onsdage kl. 10.00-11.30.
Se datoer i kirkebladet.

Start: 6. september
Henvendelse: Mark Lewis
tlf: 5054 8293
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Metodistkirkens Kvinder
MK - Metodistkirkens Kvinder mødes
et antal mandage omkring foredrag,
hygge og udflugter. Se datoer i kirkebladet.
Henvendelse: Bente Aalbæk
tlf: 2938 2170
Første gang efter sommerferien er

mandag 27. august kl. 14.00

Vi mødes ved kirken og kører i private biler
til Kirsten og Frank Robenhagens sommerhus i Sulbæk.
Metodistkirkens Kvinder inviterer til adventsfest i kirken
2. søndag i advent med bl.a. juletale, musikalsk underholdning
og amerikansk lotteri til fordel for Metodistkirkens missionsprojekter.

Seniorgudstjeneste

Velkommen til seniorgudstjeneste 10. februar kl. 16.00
En kort og klassisk eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende
spisning og fællesskab i pyramidesalen.
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socialt ansvar
kærlighed er at
give videre
hvad du har
modtaget

Metodistkirken på verdensplan er
mest kendt for engagement omkring:
... at formidle Guds kærlighed med ord og handling
... at hjælpe verdens fattigste og mest udsatte
... at arbejde for fred og retfærdighed
... at bygge broer mellem folk fra forskellige etniske
og kulturelle baggrunde
Strandby Metodistkirke har oprettet en missiongruppe for at fremme disse formål både lokalt og
globalt. En menighed er ikke kun kaldet til at passe
aktiviteterne, der foregår inden for kirkens mure. Vi
er også kaldet til en aktiv tjeneste i samfundet og
verden blandt mennesker i nød. Missionsgruppen
er bl.a. aktiv i kontakten til Metodistkirkens Sociale
Arbejde og Venligboerne med henblik på samarbejde, og vi udforsker samtidigt mulighederne for
engagement i et udenlandsk projekt. Har du tid og
lyst til at være med i gruppen, er du velkommen til
at henvende dig til Mark Lewis tlf: 5054 8293

Hele verden i Frederikshavn

Velkommen i Maskinhallen 15. september kl. 13-18,
hvor nye og gamle danskere mødes og fejrer fællesskab og kulturforskelle. Strandby Metodistkirke
medvirker med kor- og spejderdeltagelse.

34

Og Han så op og fik øje på de rige,
som lagde deres gaver i tempelblokken.
Han så også en fattig enke
lægge to småmønter i den,
og han sagde: Sandelig siger jeg jer!
Denne fattige enke har givet mere end alle de andre.
For de har alle lagt i af deres overflod,
men hun har givet af sin fattigdom,
alt det, hun havde at leve af.
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Cafe Qvindfolk
3 lørdage kl. 10.30-13.00. 2 1/2 times forkælelse
i selskab med andre kvinder - det kan kun blive godt!
Vi begynder med en stor og lækker brunchbuffet. Herefter byder vi på et foredrag med en
spændende Qvinde om et aktuelt emne. Tag din
mor, søster, veninde eller kollega med!

Pris: 125 kr.
100 kr. for pensionister (+70 år) og studerende
36

Lørdag 29. september - Thea Skaanes,

ph.d i antropologi og museumsinspektør på Moesgaard
Museum siden 2008 med ansvar for UNESCO Samlingerne.
I hendes forskning har hun boet - en overgang også med
hendes 1-årige datter - blandt hadzaerne, en gruppe jægersamlere bosat tæt på menneskets vugge i Great Rift Valley
i Tanzania. Her har hun kortlagt trossystemer, personforståelse og dyre-menneskerelationer, og hvordan de kommer til
udtryk i ritualer. Foredraget vil handle om hendes feltarbejde og seneste forskning om ting med sjæl. Det er genstande,
der omtales som børn, med en fødsel og en død, og som
giver konkret udtryk for sjælelige forbindelser på tværs af
generationer og gennem tid.

Lørdag 5. januar - Linda Suhr,

fortæller historier med sine fotografier. Hun fanger sjæl, lys
og passion med en sjælden indlevelse, hvad end motivet er
fra fødebyen Strandby, Paris eller Provence i Frankrig eller
det eksotiske Sydafrika. Billederne i denne folder er en gave
til menigheden fra Lindas linse. I cafeen får vi denne formiddag historien om hendes liv i billeder.

Lørdag 16. marts - Birgit S. Hansen,

vil gæste cafeen og fortælle om jobbet som borgmester herunder hvordan det går op også at være mor, datter, kone,
veninde. Spørgsmålet er, går det op? Kan vi nå alt det, der
forventes, eller måske rettere, alt det, vi forventer af os selv?
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Mandag 3. september - KOK AMOK

Vi mødes kl. 17.00 på Farmen, Strandbyvej 91-95, til den traditionsrige kulinarisk oplevelse i det fri. Lokale stjernekokke forbereder en spændende, proteinrig mandfolkemenu, som vi selv tilbereder over bål, grill og i støbejernsovne. Herefter nydes gourmet
menuen i godt selskab.

Mandag 29. oktober – KRIG OG FRED

Kommandør Michael Thoring Flagstad fra Søværnet ser tilbage på 40 års karriere i det
danske forsvar, på højdepunkter i et alsidigt og spændende job, dels på havet omkring
Danmark og Nordatlanten, i land, i stabe samt ude i internationale operationer for NATO
og militære alliancer. Om magtbalancen i verden efter koldkrigstiden, hertil nydes den
ægte Strandby skipperlabskovs.

Mandag 21. januar - GIV ALDRIG OP

En fortælling om cykling, når den bliver ekstrem. Mange cykelelskere vil kunne lære
meget af politikommissær Peter Skovbak, der efter at være indstillet til operation for nye
knæ nu i stedet cykler Europa tyndt. Hør om ”Team Next Step”, om at sætte sig mål og at
gå efter sine drømme. Næste udfordring er at krydse USA. Der startes med en energibar
som forret til aftenens menu.

Lørdag 6. april – BESØG I PALMELAND

En ud-af-huset-oplevelse til Frederikshavn Kommunes store gartneri, der hvor palmerne
gror. ”Palme-Keeper” Michael Nielsen inviterer indenfor til et spændende besøg hos
PARK og VEJ. En tur med sorte negle og grønne fingre imellem masser af store dekorationer, blomsterkummer og eksotiske planter. Der serveres store sandwich og bydes på
forfriskninger under palmebladene. Vi mødes ved Metodistkirken i Strandby kl. 12.30 og
er tilbage kl. 15.30.
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man(d) mødes
Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd! Garanteret salatfri zone!
Dørene åbnes kl. 18.00 og vi spiser kl. 18.15.
Aftenens indlæg starter kl. 19.15 og slutter kl. 21.00.
Pris: 125 kr. 100 kr. for studerende og pensionister (+70 år)
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Fællesskabsaften
Velkommen til et par aftener i kirken med
fællesskab og foredrag på programmet
Kaffe 20 kr.
Tirsdag 13. november kl. 19.30

holder vi en aften sammen med neurolog, overlæge og musiker
Peter Michael Nielsen, fra København. Temaet vil handle om,
”Tro, viden, toner og helbredelse”. I flere år har Michael arbejdet
med et forskningsprojekt, som bl.a. beviser særlige musiktoners
påvirkning på smertelindring og helbredelse. I øvrigt har Michael
og vores præst Mark Lewis haft et langvarigt musikfællesskab –
mon ik’ de vil give et par numre?

Tirsdag 12. marts kl. 19.30

vil vi få anledning til at møde og høre fra en syrisk flygtning, og
en ven til mange i området, Shadi Totanji. En del i menigheden
husker Shadi som ”Jesus” i kirkens påskedrama. Shadi var
tandlæge i Syrien inden krigens udbrød, hvor han og familien
blev tvunget til at flygte for livet. Han har en medrivende historie
at fortælle, og han vil hjælpe os alle til bedre at forstå flygtninges
situation og fortsatte udfordringer i et nyt land.
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yoga i din kirke
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Og jeg så
En engel viste mig floden med li
den vælder ud
I midten, står livets træ som bærer frugt

å en ny himmel og en ny jord.
ivets vand, klart som krystal,
d fra Guds og Lammets trone.
og spirer til nyt liv med Gud.

Yoga betyder “at forbinde krop og ånd”. Det er en
bevægelsesform, der giver energi, glæde og velvære til
hverdagen. Det er balsam for sjælen og en anderledes
måde at være sammen med Gud på, for yoga er også
en øvelse i at finde stilhed, nærvær i nuet og accept af
dig selv og din situation, uden fordømmelse.
Yogainstruktør Nina Lewis leder deltagerne igennem
en blid opvarmning med gradvist mere intense stræk
og styrkende stillinger og slutter altid med en dejlig afslappende afspænding.

Nye hold i Metodistkirken starter uge 36
Deltagelse koster 1084 kr. Tilmelding foregår via FOF
Tirsdag kl. 9.30-11.00 - 14 gange
Tirsdag kl. 16.45-18.15 - 14 gange
Torsdag kl. 16.45-18.15 - 14 gange
Fredag kl. 9.30-11.00 - 14 gange, obs!
særligt hensyn til fysiske begrænsninger

Velkommen til crossyoga

en søndag eftermiddag hver måned kl. 1617. En time i kirkerummet, hvor troen får
krop i form af blide bevægelser og yogaøvelser, kombineret med meditation over
bibelvers og bønner. Medbring løst tøj,
egen måtte og tæppe. Gratis adgang.

Henvendelse: Nina Lewis
tlf: 2140 0661
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her fanger du os:

Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby
Præst:
Mark Lewis, Karlsvej 1
mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

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

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

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

strandby-metodistkirke.dk

