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Der er noget med mennesker og træer! Kender du ikke det at blive slået af fascination og forundring
over synet af et træ. Det findes i alle mulige former og størrelser. Det forandrer sig, hver gang du kigger
på det. Farverne og strukturerne er aldrig ens og dog er træet det samme, som det altid har været.
Et træ kan være stort og smukt, nærmest majestætisk og så er det levende. Det kan være ungt og det
kan blive gammelt. Ethvert træ har en historie, som vækker noget i os, og det kan gøre helt ondt, når
et gammelt træ bliver fældet. Naturstyrelsen havde et projekt i 2015, hvor danskerne var med til at
udvælge særlige træer i de danske skove, som skal fredes for eftertiden og på den måde blive såkaldte
livstræer. 37.000 spejdere var på Spejdernes Lejr i 2017 med til at udpege mange af dem. I Strandby
har vi morbærfigentræet, et fantastisk klatretræ, som er 100 år gammelt, og som alle byens børn har
et forhold til. Det er verdens bedste legeplads, og selvom man som voksen kan blive nervøs for om de
gamle grene knækker, så skal børnene have lov til at lege og lære en naturlig respekt for livet i naturen.
Træet er faktisk en gennemgående figur i Bibelen. Et symbol på selve livet og på livet med Gud. Livets
træ optræder både i begyndelsen og i slutningen af bibelhistorien. Det står i midten af Edens have i
Første Mosebog, og det står i midten af det ny Jerusalem i slutningen af Johannes' Åbenbaring. Både
Edens have og det ny Jerusalem er udtryk for det evige liv; livet med Gud, som vi frit kan tage imod
eller afvise. Livets træ står i opposition til Kundskabens træ; det forbudte træ, som Adam og Eva spiste
af og som bringer død, fordi det symboliserer begæret efter at ville gøre sig selv til gud, i stedet for at
lade Gud være Gud. Mange af profeterne i det Gamle Testamente brugte træer som billeder i deres
forkyndelse. Bibelen fortæller, at Israel på grund af sit oprør mod Gud blev fjernet fra det hellige land.
Esajas beskriver denne begivenhed som en skovdød: Det triste antiklimaks er en træstub uden liv og
uden håb. Men Esajas kigger også frem mod et tidspunkt, hvor denne døde træstub skal spire med nyt
liv. I det Ny Testamente er Jesus den ”spire”, som Esajas forudsagde. Kristne har allerede i oldkirken
set Livets træ som et symbol på korset. Mens den første Adam høstede død ved at tage frugten fra
kundskabens træ, så høstede den anden Adam, dvs. Jesus, liv ved at give sig selv på korset. Man kan
derfor godt kalde korset for det nye livs træ. I kunsten vokser der sommetider vinblade og blomster fra
korsets træ, netop for at symbolisere, at naturen og mennesket blev skabt til liv og ikke til død.
Bibelens træer og vores liv hænger altså sammen. I Johannesevangeliet sammenligner Jesus sig selv
og kirken med et vintræ. Jesus siger at, dem som tror på ham, er grene på ham, hvilket betyder, at vi
får del i den livskraft, som Jesus har. Som stamme og grene er en menighed en levende organisme,
et livstræ, tæt forbundet med Gud. Jesus er stammen og du og jeg er grenene på træet i livets store
sammenhæng. Fra vugge til grav, fra de yngste til de ældste, er kirken et tilbud om et fællesskab, der
rummer livet og rækker ud over livet om på den anden side af døden. Strandby Metodistkirke er endnu
et ungt livstræ på 90 år, som stadig spirer af liv, leg og læring. Vi er en levende kirke, der eksisterer for,
at mennesker skal kunne mødes af den levende Gud og forvandles af hans nærhed.
Louise Aaen

“

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

aktiviteter

Åben kirke og Cafe Hjerterum
Kirken er åben og der er kaffe på kanden hver fredag mellem
10-12. Her har du mulighed for at kigge ind til en hyggesnak.

Klub 3 starter efter efterårsferien
Alle byens børn i 3. klasse er velkomne i kirken hver torsdag
efter skole kl. 14-15. Efter efterårsferien starter Klub 3, som
er minikonfirmandundervisning. Vi skal blandt andet synge,
lege, tegne-male og høre bibelhistorie. Tilmelding sker ved
henvendelse til præsterne.

Meto-hva-for-noget?
Velkommen til et nyt kursusforløb på i alt 5 aftener med fokus
på metodisme, dens oprindelse og udbredelse, den 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. Tilmelding foregår til
præsterne. Datoerne er 17.9, 1.10, 22.10, 5.11, 19.11

undervisning og samtale
Læsegrupper og andre smågrupper i kirken
Læsegrupper, studiegrupper, smågrupper er alle tilbud, skåret over samme ide, at skabe netværk i menigheden. Det er
vigtigt for alle i menigheden at have et mindre fællesskab at
høre til, hvor tro og liv kan deles. Måske er du til bøn og fordybelse i andagts- eller skønlitteratur, måske er du mere til
noget aktivt som yoga eller cykling eller noget praktisk som
rengøring eller vedligehold af vores kirkebygning. Der findes
alle typer smågrupper i kirken. Vil du vide mere om mulighederne er du velkommen til at tage kontakt til kirkekontoret.

Velkommen til familiegudstjeneste
Nu begynder en ny sæson med familiegudstjenester. Det er
gudstjenester for alle aldre, for alle sanser, med plads til
at blomstre. En mulighed for at være opmærksom på Gud i
hverdagen, tilrettelagt så børn og voksne, unge og gamle kan
fejre gudstjeneste sammen. Bibelhistorien 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. Skriv følgende datoer i kalenderen og husk at tilmelde dig spisning: 12.9,
10.10, 7.11, 9.1, 10.4, 8.5 på sms til tlf.: 3030 1098
Ichthus
Ichthus holder korøvelser hver anden onsdag kl. 19.30 i ulige
uger. 6.-7. oktober byder på en rejse for vores kor Ichthus.
De tager til København for at synge sammen med gospelkoret Kefas til workshop og gudstjeneste i Jerusalemskirken.
Programmet byder på en blanding af sangøvelse, fællesskab,
rundvisning i hovedstaden og gudstjenestefejring med stort
gospelpræg. Vi glæder os til at være sammen med venner fra
Kefas og til inspirationen, som turen vil bringe.

aktiviteter
yogastik for de mindste
Myretuen
Menighedens legestue Myretuen har åbnet døren for en ny
og spændende sæson. Hver onsdag mellem kl. 10 og 12 mødes børn mellem 0-5 år og deres voksne. Det er fx private
dagplejemødre, mødre og fædre på barsel eller måske en
bedsteforældre, der kommer med de små. Og der leges, snakkes og synges af fuld hals, indtil formiddagen afsluttes med
at spise medbragte madpakker. I efteråret gentages et forløb
med yogastik hhv. d. 5. 12. og 19. september, hvor alle med
små børn, som altid, er velkomne til at være med. Det koster
10 kr. pr. gang. Yogastik er som ordet røber en blanding af den
populære bevægelsesform yoga og så den gode gammeldags
gymnastik. Der er noget for alle sanser, bevægelse og balance
på en sjov og legende måde, så både børn og voksne ikke har
kunnet få nok. Derfor gentages forløbet igen til efteråret, som
yogastikinstruktør Mette Timm står for.
MK - Metodistkirkens Kvinder
Velkommen til et varmt fællesskab, der har et stort hjerte for
den enkelte. MK er en kreds af kvinder, der samles ved forskellige lejligheder i form af hyggesamvær og missionsmøder.
Alle kvinder er hjerteligt velkomne. Der indsamles kontingent
og kollekt og pengene går til Metodistkirkens missionsprojekter, som MK engageret følger med i. Mødedatoer fremgår af
kirkebladet. I efteråret er der to samlinger. 24. september kl.
14.30 vil leder af Barnets blå hus i Frederikshavn, Irena Lerche
fortælle om grundlaget for arbejdet i Barnets blå hus, som er
drevet af Blå kors. Det er et fristed for børn, der vokser op i
familier, som har særlige udfordringer med stof- eller alkoholmisbrug. 22. oktober vil Louise Aaen sammen med menighedens praktikant Megan Eide tale om arbejdet som præst samt
de udfordringer og erfaringer i livet, der klæder en på til at
blive præst.

praktikant fra USA
Brev fra Megan Eide, som skal
være i praktik i kirken i 10 uger
Kære Venner!
Jeg hedder Megan Eide, og jeg er studerende fra Minnesota,
U.S.A. Dette er mit sidste år på universitet i U.S.A. hvor jeg
studerer religion og kommunikation. En dag, vil jeg gerne
være præst. Derfor glæder jeg mig til at lære om kirken i Danmark! Jeg elsker den danske levemåde, og jeg vil gerne lære
mere om kommunikation i kirken og om aktiviteter for børn
og familier i kirken i Danmark. Mere om mig: Jeg er datter,
storesøster, barnebarn, barnepige, bog redaktør, og en stor
fan af Harry Potter og Ringenes Herre. Min favorit dessert er
iskage. Jeg spiller tre instrumenter: klarinet, basklarinet og
saxofon. I min fritid, kan jeg godt lide at spille kortspil og badminton, tage ture, og jeg ser dramaer og børneprogrammer
på Netflix. Jeg er et barn i hjertet ;) Hvis du ser mig i kirken,
så vær sød at sige “hej,” og tale dansk med mig tak! Jeg vil
virkelig gerne lære dansk, men jeg har brug for meget hjælp
og tålmodighed :) Jeg glæder mig til at møde jer!
Venlig hilsen Megan

ud i verden
North Carolina - igen??
Efter USA-turen i oktober sidste år, er der kommet en del forespørgsler om muligheden for en ny tur til staterne. Hvis du
har spørgsmål eller bare er nysgerrig, er du velkommen til at
kontakte Mark eller Nina Lewis. Hvis der er udbredt interesse,
vil vi indkalde til et info-møde i løbet af efteråret.

Husk at melde flytning
Er du flyttet til en ny by i forbindelse med studier eller job?
Har du tænkt over om der mon findes en Metodistkirke eller
et andet kristent fællesskab, der hvor du er flyttet hen? Vi
sætter dig gerne i kontakt med en menighed i nærheden.
Husk at give kirkekontoret besked, når du flytter. Skriv til
koordinator@strandby-metodistkirke.dk

kalender
strandby metodistkirke i september
Søndag 2. september kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen

køleskabs
magneten
Onsdag 12. september kl. 17-19
Familiegudstjeneste - husk tilmelding til spisning 3030 1098
Louise Aaen

Mandag 3. september kl. 19.30
Mandagslæsegruppen starter ny sæson
Læsegruppen mødes den første mandag i hver måned i pyramidesalen. Du er velkommen til at være med, også selvom
du ikke har været med før. Tilmelding til Bente Aalbæk tlf:
2938 2170
Mandag 3. september kl. 17.00
Man(d) mødes på Spejderfarmen, Strandbybyvej 91-95
Velkommen til “Kok Amok”, den traditionsrige kulinariske
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.

Lørdag 15. september kl. 13-18
Hele verden i Frederikshavn
Gå ikke glip af en tværkulturel dag i Maskinhallen, hvor nye
og gamle danskere mødes. Strandby Metodistkirke medvirker
med bl.a. spejderdeltagelse

Onsdag 5. september kl 10.00
Bibelformiddag

Søndag 16. september kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis

Alle er velkomne til at deltage i undervisning om de bibelske
tekster og deres historiske baggrund og teologiske univers.
Undervisningen varetages af Mark Lewis og foregår over en
kop kaffe og rundstykker.

Mandag 17. september kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursusforløb om metodisme

Onsdag 5. september kl. 10-12
Yogastik i Myretuen
Søndag 9. september kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Mandag 10. september kl. 19.30
Læsegruppen “Mig og min næste” starter
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. Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj tlf: 2834 2289
Onsdag 12. september kl. 10-12
Yogastik i Myretuen
Velkommen til bevægelse og balance på en sjov og legende
måde for de 0-5 årige og deres voksne

Onsdag 19. september kl 10.00
Bibelformiddag
Onsdag 19. september kl. 10-12
Yogastik i Myretuen
22. - 23. september - BMK - Børnemedarbejderkonference
Indbydelser ligger fremme i kirken
Søndag 23. september kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
Mandag 24. september kl. 10.00
De grå synger i Strandby kirkecenter, Strandvej 67
En hyggelig formiddag for sangglade seniorer
Mandag 24. september kl. 14.30
MK - Metodistkirken inivterer til hyggesamvær. Leder af
Barnets blå hus i Frederikshavn, Irena Lerche vil fortælle.

abs
kølesketen
magn
Lørdag 29. september kl. 10.30
Cafe Qvindfolk
Taler: Thea Skaanes, antropolog og museumsinspektør på
Moesgaard Museum
Velkommen til sæsonens første cafe. Vi begynder med en stor
og lækker brunch buffet. 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.
Søndag 30. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste
TEMA: Jesus & Jyllandsposten
Louise Aaen
Medbring gerne lidt frugt og grønt fra egen avl til opstilling
foran alteret.
Søndag 30. september kl. 16.00
Cross yoga - bøn og bevægelse i kærlighedens lys
Velkommen til en time i kirkerummet, hvor troen får krop i
form af blide bevægelser og yogaøvelser, kombineret med
meditation over bibelvers og bønner. Medbring yogamåtte
og evt. et tæppe. Der er gratis entré.

strandby metodistkirke i oktober
Mandag 1. oktober kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursusforløb om metodisme

kalender
Onsdag 10. oktober kl. 17-19
Familiegudstjeneste - husk tilmelding til spisning 3030 1098
Louise Aaen
12.-18. oktober - PFT, Spejdernes patruljeførertræning
Indbydelser ligger fremme i kirken
Søndag 14. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Mark Lewis
Søndag 21. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Mandag 22. oktober kl. 14.30
MK - Metodistkirken inivterer til hyggesamvær. Louise Aaen
og Megan Eide vil fortælle om deres vej til at blive præst.
Mandag 22. oktober kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursusforløb om metodisme
Onsdag 24. oktober
Bibelformiddag
Torsdag 25. oktober kl. 14.00-15.00
Klub 3 - minikonfirmandundervisning begynder
Lørdag 27. oktober kl. 9-15
Éndagsretræte i kirken. En dag med stilhed og fordybelse
Indbydelser ligger fremme i kirken

Mandag 1. oktober kl. 19.30
Mandagslæsegruppen mødes
Onsdag 3. oktober kl. 10.00
Bibelformiddag
Torsdag 4. oktober kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
5.-7. oktober - Konfirmandlejr og TUF på Lægården
Skal du eller er du blevet konfirmeret i Metodistkirken, så tag
med på lejr. Tilmeldingsoplysninger fås hos præsterne
6.-7. oktober - Kortræf, Ichthus besøger Kefas i København
Søndag 7. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Henrik Carlsen

Søndag 28. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Tema: Jesus og Jyllandsposten
Louise Aaen
Mandag 29. oktober kl 18.00
Man(d) mødes
Taler: Peter Skovbæk “Når cykling bliver ekstrem”

nyheder
Dåb
Harald Rosenberg Møller, søn af Sophie og Morten Rosenberg
Møller, Fredericia, blev døbt 12. august
Nyt medlem
Find Schrøder Sørensen, Strandby, er indskrevet som døbt
medlem pr. 27. juli
Fødselsdage
75 år - 16. september, Knud Svensen, Vandværksvej 49
80 år - 25. oktober, Jarl Larsen, Havnefronten
95 år - 8. september, Cladius Hjørnet, Nørgårdsvej 20
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 bortrejst
Præsterne tager til Metodistkirkens præstestævne på Ådalen
Retræte ved Randers 26.-28. september, men kan træffes pr.
telefon. Mark Lewis deltager i Europarådsmøde i Haslev 6.-9.
september. Mark Lewis holder ferie uge 42

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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