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En vigtig - endda uundværlig - del af enhver organisation består af de mennesker, der frivilligt giver
deres tid, energi og ressourcer. Disse mennesker er volontører, og de findes overalt: på sygehuse og
plejehjem; i skoler og fritidsklubber; hvor der findes sportsaktiviteter og tilbud for børn og unge; flygtningecentre og loger; Røde Kors og andre nødhjælpsorganisationer; forretninger og udviklingsarbejde;
borgerserviceorganer og politiske kampagner… Listen fortsætter selvfølgelig i uendelighed. En FNrapport fra 2016 har regnet ud, at der er omtrent 1 mia. frivillige i verden. Det er meget imponerende!
Motivationerne for at melde sig som frivillig kan være meget forskellige, men én af de primære årsager drejer sig om vores værdier. Frivilligt arbejde giver mulighed for at udtrykke noget, der ligger tæt
på vores hjerte. For så mange mennesker, handler det om næstekærlighed, såvel som et ønske om at
gøre en forskel ved at udføre gode gerninger. Et andet motiv drejer sig om fællesskab. Når vi bliver
engagerede som frivillige, vil vi tit komme i kontakt med andre gode mennesker, som deler et fælles
ønske om, at give en hånd til noget, der er betydningsfuldt. Hér kan vi dyrke venskab og stå sammen
om vigtige ting.
Den legendariske bokser og filantrop, Muhammed Ali plejede at sige det på en sjov og tankevækkende
måde: ”Frivillighed er den leje, vi betaler for vores værelse her på jorden”. Jeg tror bestemt, han har
ret. Frivillig indsats er en måde at bekræfte for Gud og hinanden, at vi vil ”gengælde tjenesten” – det
vil sige, at betale tilbage for livet og de mange velsignelser, som vi kommer til at opleve. En ulønnet
tjeneste kan være en stor eller en lille ting; noget, som andre bemærker eller som foregår i det skjulte
bag kulisserne. Uanset hvad, giver frivillighed en mulighed for at udtrykke taknemmelighed og mening
med livet.
Enhver organisation og samfund har brug for frivillige. Og kirken er bestemt ikke en undtagelse. Når
folk – både inden og uden for menigheden – tænker på Strandby Metodistkirke, er det åndeligt fællesskab, engagement, brogede aktiviteter og et ambitiøst program, der ofte strejfer tankerne. Det er
vi glad for! Men vi ved også godt, at så mange af de ting, som vi er i stand til at opnå og udføre, ville
være umuligt uden de gode sjæle, der bidrager med en frivillig indsats. Vi er dybt taknemmelige for
alle, der hjælper på så mange måder – i børne- og ungdomsarbejde, spejdere og musik, bestyrelsesarbejde og lægprædikanter, rengøring og klokkeringning, missionsengagement og omsorgstjeneste,
de mange praktiske opgaver, der hører til og i de ”uhåndgribelige” måde vores menighed er med til at
sprede Guds kærlighed og menighedens fællesskab. Vi tager jer absolut ikke for givet! Som en del af
vores vision og målsætning for den kommende tid, har vi valgt bl.a. at sætte fokus på frivillighed. Der
er mange, der bidrager, men der er altid plads til mange flere, og det gælder folk i alle aldre! Har du
nogensinde overvejet, hvordan du kan være med til at udtrykke dine talenter og dit værdigrundlag i
forbindelse med kirkens tjeneste? Det er en samtale, vi ville se frem til! - Mark Lewis

“

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

aktiviteter
Syng Julen ind med Sigurd og børn fra Strandby Skole
Kirkerne og skolen i Strandby-Elling, arrangerer sammen med
lokale sponsorer atter en Sigurdkoncert med et stort medvirkende børnekor. Onsdag 5. december kl. 17.00 i Strandbyhallen. 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. Billetter kan købes på Strandby skoles kontor fra mandag den 29.
oktober til torsdag den 1. november mellem 7:35 og 13:55.
Jazzkoncert med Red hot 4 + 2 - 11. november kl. 14.00
Velkommen til en New Orleans revival jazz oplevelse, der
vil kræse 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.

J

syng julen ind med
sigurd & bjornen bjorn

Ichthus - et kor med en genreeksperimenterende stil
Ichthus begynder at forberede julerepetoiret med klassiske
julesalmer og gospelnumre og koret vil øve hver onsdag kl.
19.30 indtil jul. Nye sangere er altid velkomne. Glæden ved at
synge er eneste forudsætning for at deltage.

juleforberedelser
Kirken forvandles til julemarked
Kom og giv en hånd med, når basaren sættes op. Onsdag 21.
november kl. 19.30 fremstilles der adventskranse og dekorationer i kirkens lokaler. Torsdag 22. november kl. 17.00-18.00
er der åbent i kirken for indlevering af ting, som du ønsker
at give som gevinster. Fredag 23. november kl. 19.00 er der
brug for stærke hænder til at flytte borde og stole for at sætte
boderne op. Indtjeningen fra bazaren går til et godt formål,
nemlig spejder, børne- og ungdomsarbejdet i kirken.

glaed jer til sigurd & bjornen bjorns store juleshow
En koncert, hvor der vil være nissedrillerier, musikere med nissehuer, og masser af fællessang.

Lucia øvelser
Alle piger og drenge, som kunne tænke sig at være med til
luciaoptog øver onsdag 12. december kl. 19.00 i kirken. Vi er
færdige kl. 19.45 og så har vi også nået at hygge os med æbleskiver og saft. Når vi synger julen ind søndag 16. december
kl. 16.00 møder man op kl 15.40 i hvide strømper/bukser og
T-shirt til omklædning.

advent - stilhed - fordybelse
Endagsretræte i kirken - 8. december kl. 9.00-15.00
Velkommen til en stille lørdag i kirken, når der er adventsretræte i kirken. Vi mødes under temaet “forventning”. I adventstiden venter vi på Jesu komme. Han kom julenat og vil
komme igen som glædens Herre. På retræten er der mulighed
for at trække sig tilbage og overveje sit liv med forventning,
håb og tillid til Gud. Det sker gennem bibelmeditationer, bøn
og personlig reflektion i stilhed. Pris for deltagelse og forplejning er 100 kr. Tilmelding kan ske til Elsebeth Hjortshøj tlf:
2834 2289

Publikum får udleveret et sanghæfte med tekster, så der kan synges med
”for fuld juleudblæsning”. Det bliver en fantastisk oplevelse for hele familien
- unge som gamle - hvor alle med garanti kommer i den rette julestemning!

Jeg vokser! I højde og tro
Sammen med kirkebladet får du denne gang en flyer med en
oversigt over vores børne- og ungdomsprogrammer i kirken.
Alle byens børn er altid velkomne til at deltage i kirkens aktiviteter. Det er trygt og godt, når kirken får lov at spille en rolle i
børn og unges hverdagsliv i Strandby-Elling. Flyeren er udformet som en højdemåler, så du selv kan se, hvad du er stor nok
til at deltage i, og hvad du kan glæde dig til at være med til,
når du bliver lidt større. I kirken tænker vi nemlig tit på det,
vi lovede i dåben, at være med til, sammen med forældrene,
at lære barnet om Gud. Vi holder vores løfte ved at tilbyde
aktiviteter i kirken, som kan danne en ramme og give rum til
at børn kan vokse i tro. Der er også plads til dig!
Medlemsoptagelse - 1. søndag i advent
Ønsker ud at vide mere om hvad det vil sige at blive metodist
er du velkommen til at kontakte præsterne og få en uforpligtende samtale om medlemsoptagelse.

aktiviteter
Julehjælp og café
I samarbejde med MSA - Metodistkirkens Sociale Arbejde vil
vi i år tilbyde en julepakke med mad og lækkerier til juleaften
og juledagene. Det er fortrinsvis til børnefamilier med dårlige
økonomiske forhold. Du kan henvende dig til kirkens ansatte,
som vil behandle din henvendelse diskret og respektfuldt, og
ansøge om en pakke. Pakkerne uddeles ved en hyggelig cafe
i kirkens pyramidesal fredag 21. december mellem kl. 10-15

Venskabsmiddag
Kirkens missionsgruppe vil i det nye år tage initiativ til at løfte
emnet: “at blive venskabsfamilie for nydanskere” for hele menigheden. Mange af menighedens medlemmer har allerede
en venskabsfamilie fra Syrien og andre lande og oplever stor
glæde og mening i at være kontakt for nye danskeres vej ind i
samfundet, når det gælder sprog, kulturforskelle eller behov
for hjælp til at finde meningsfulde fritidsaktiviteter og andet.
Misionsgruppen inviterer derfor til en middag i kirken, hvor
man kan høre mere om hvordan man bærer sig ad med at finde en venskabsfamilie. Vi skal smage på krydret mad fra andre
lande, og alle er velkomne til at inivtere deres venskabsfamilie
med, hvis man har en sådan med det formål at nye danskere
kan få flere venner og større netværk i Danmark. Sæt kryds i
kalenderen allerede nu ved fredag 11. januar.

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.

Kollekt til præsteuddannelse i Metodistkirken
Alle Metodistkirkens menigheder indsamler i løbet af november kollekt til uddannelse af Metodistkirkens præster
og kommende diakoner. Inden for 5-8 år vil Metodistkirken i
Danmark få brug for nye præster, idet flere af de nuværende
præster nærmer sig pensionsalderen. Det tager omkring 7 år
at uddanne sig til præst. Årskonferencen har derfor opfordret
menighederne til at være opmærksomme på personer, som
evt. bærer på et kald til tjenesten som præst eller diakon i
Metodistkirken. Det kan være unge mennesker, men det kan
også være personer, som befinder sig midt i en karriere på
arbejdsmarkedet. Går du selv med et kald i maven til at blive
præst eller diakon, er det første du skal gøre at tale med din
præst. Han eller hun vil så tale med dig om din oplevelse og
hjælpe dig videre frem. Du kan støtte kollekten for præsteuddannelse og præsters efteruddannelse ved gudstjenesten
11. november eller ved at benytte Mobilepay mærket “præsteuddannelse” på tlf. 6173 3727.

Økonomisk bidrag til menighedens arbejde
Metodistkirken i Danmark er båret af frivillige kræfter. Det
gælder også økonomisk. Metodistkirken er en selvstændig
kirke, som ikke får støtte fra staten eller andre instanser.
Kirken drives alene for midler, der gives af medlemmer og
venner af kirken. Det er vigtigt, at medlemmer og venner
bidrager økonomisk, så Metodistkirken fortsat kan være en
sund kirke med hjerte, hoved og hænder. Kirkens finanskomite udsender hvert efterår et brev med personlig henvendelse til menighedens medlemmer med tak for bidrag i årets
løb og en venlig opfordring til at få styr på medlemsbidraget
inden årets udløb. Finanskomiteen har i samme forbindelse
lavet en analyse over, hvordan det står til med menighedens
medlemsbidrag, og den viser med al tydelig, at der er plads
til forbedring. Strandby Metodistkirke består af 765 medlemmer. 610 medlemmer er over 20 år. Kun 350 personer over
20 år betaler til menighedens arbejde. Halvdelen af medlemsbidraget betales af 70 personer. Største enkeltbidrag er
45.000 kr. Vi har mange håb og ønsker for Metodistkirkens
fremtid – derfor er vi nødt til også at stå sammen om at gøre
det økonomisk muligt. Hvis alle bidrager ligeligt vil det betyde, at hver enkelt over 20 år bør bidrage med minimum
2000 kr. årligt. Vi opmuntrer derfor alle myndige medlemmer
til at de bidrage med 2% af deres indkomst om muligt. Du kan
overføre din gave til menighedens konto eller henvende dig
til kasserer Knud Kreilgaard, hvis du ønsker hjælp til at oprette en aftale om fast bidrag. Se oplysninger på bagsiden af
kirkebladet. Tak for ethvert bidrag og enhver tanke og bøn,
der ligger bag din gave.

kalender

køleskabs
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strandby metodistkirke i november
Lørdag 3. november kl. 9-17
Spejdernes guirlandebinding

Søndag 11. november kl. 14.00
Jazz koncert med ”Red Hot 4 + 2” . Entré 100 kr.

En hyggelig dag i skoven i et meningsfuldt
arbejdsfællesskab.Tag formiddagskaffen med
og mød op kl. 9.00 på kirkens parkeringsplads. Det er også muligt at slutte sig til
kl. 12.00 på havnen ved Strandby Net
og give en hånd med. Spejderstaben
sørger for pølser og brød til middag.
Der bindes guirlander for at tjene
penge til spejderarbejdet i kirken.
Mange hjælpende hænder kan bruges.
Find mere info på strandby-spejder.dk

Tirsdag 13. november kl. 19.30
Fællesskabsaften om tro og videnskab, musik og
helbredelse. Taler: Dr. Michael Nielsen. Kaffe: 20 kr

Søndag 4. november kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
ALLE HELGEN
Megan Eide
Mandag 5. november kl. 19.30
Læsegruppen “Skæld ud på Gud” mødes
Mandag 5. november kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursus om metodisme
Onsdag 7. november kl. 10.00
Bibelformiddag
Onsdag 7. november kl. 17-19
Familiegudstjeneste
Louise Aaen
Vi får besøg af en hemmelig gæst! 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.
Søndag 11. november kl. 10.00
Gudstjeneste
KOLLEKT: Præsteuddannelse
Mark Lewis

Michael Nielsen er neurolog, overlæge og musiker og har i
flere år arbejdet med et forskningsprojekt, som bl.a. beviser
særlige toners påvirkning på smertelindring og helbredelse. I
øvrigt har Michael og vores præst Mark et langvarigt venskab
og musikfællesskab. Mon ikke de giver et par numre?
Torsdag 15. november kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Søndag 18. november kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Mark Lewis
Mandag 19. november kl. 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær, hvor
Inge Bergstedt, leder af Frederikshavn Krisecenter vil fortælle
Mandag 19. november kl. 19.30
Meto-hva-for-noget? Kursus om metodisme
Onsdag 21. november kl. 10.00
Bibelformiddag
Lørdag 24. november kl. 13.30
Julebasar med bl.a. Tombola. Salgsboder. Cafe. Julestemning
Søndag 25. november kl. 10.00
Gudstjeneste
TEMA: JESUS & JYLLANDSPOSTEN
Louise Aaen
Søndag 25. november kl. 16.00
Cross yoga - bøn og bevægelse i kærlighedens lys
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kalender
Fredag 21. december kl. 8.00
Julegudstjeneste for Strandby skole
Søndag 23. december - Ingen Gudstjeneste
4. ADVENT
Vi henviser til gudstjeneste i Elling Kirke kl. 9.30 eller
Jerup Kirke kl. 11.00
Mandag 24. december kl. 14.30
Julegudstjeneste
KOLLEKT til verdens fattigste
Louise Aaen
Mandag 24. december kl. 16.00
Julegudstjeneste
KOLLEKT til verdens fattigste
Louise Aaen

Søndag 2. december kl. 10.00
1. ADVENT
Gudstjeneste med nadver og medlemsoptagelse
Mark Lewis
Mandag 3. december kl 10.00
De grå synger i Metodistkirken. En hyggelig formiddag for
sangglade seniorer
Mandag 3. december kl. 19.30
Læsegruppen “Skæld ud på Gud” mødes
Onsdag 5. december kl. 17.00
Sigurdkoncert i Strandbyhallen. Entré 100 kr. Se omtale

Mandag 24. december kl. 24.00
Julenatsgudstjeneste
Mark Lewis
Tirsdag 25. december kl. 11.00
Højtidsgudstjeneste med bordkollekt
Mark Lewis
28. december -2. januar - Nytårslejr for unge på Solborgen
Invitationer ligger fremme i kirken og findes på facebook
under gruppen MU: Metodistkirkens Unge. Konfirmander
deltager d. 28.-30. december som en del af konfirmandundervisningen.

Lørdag 8. december kl. 9-15
Adventsretræte: Forventning. Indbydelse ligger i kirken

Søndag 30. december - Ingen Gudstjeneste
Vi henviser til gudstjeneste kl. 10.30 i Frederikshavn
Metodistkirke eller kl. 11.00 i Strandby Kirke

Søndag 9. december kl. 10.00
2. ADVENT
Gudstjeneste
Louise Aaen

Mandag 31. december kl. 23.30
Nytårsgudstjeneste
Mark Lewis

Søndag 9. december kl. 19.30
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til adventsfest for hele
menigheden. Kaffebord. Juletale. Amerikansk lotteri til fordel
for kirkens missionsprojekter.
Onsdag 12. december kl. 19.00
Luciaøvelse for piger og drenge, som har lyst til at være med
Søndag 16. december kl. 16.00
3. ADVENT
Gudstjeneste - “Vi synger julen ind”. Luciaoptog
Mark Lewis
Onsdag 19. december kl. 10.00
Julegudstjeneste for Dagpleje- og Myretuebørn

nyheder
Dødsfald
Henny Alice Rasmussen døde 26. september og blev bisat fra
kirken 3. oktober
Ære være Henny Rasmussens minde
Fødselsdage
70 år - 1. november, Birgit Larsen
80 år - 3. december, Birthe Rasmussen
80 år - 19. december, Bent Thomsen
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. Kirkebilen kører
ikke juleaften og nytårsaften.
Kirkens præster bortrejst
Louise Aaen er på Ådalen Retræte i Randers til Arrow ledertræning fra 12. - 17. november. Louise Aaen holder efterårsferie i uge 48

En levende kirke, nærværende til livets fester
Præsterne deltager gerne som repræsentanter for kirken ved
store mærkedage som sølv- og guldbryllup mv. Dog har vi ingen
elektroniske optegnelser over bryllupsdage, derfor bedes du
om selv at henvende dig til præsten, hvis du ønsker at invitere
ham eller hende til jeres bryllupsdag.

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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