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Her i Nordjylland findes et velkendt geologisk fænomen og turistattraktion, som hedder ”den tilsandede” kirke. Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii kirke, menes opført i 1300-tallet og var, på det tidspunkt,
et stort aktivitetscenter. Uheldigvis var bygningen rejst på en sandrevle, som i 1600erne begyndte at
skifte. I de næste par århundrede kæmpede menigheden forgæves med at beskytte kirkebygningen
imod sandets blæst, men til sidst blev kirken begravet i sand. I 1795, efter kongelig ordre blev den
nedlagt, og i dag er der kun tårnet, der står tilbage som synligt minde.
Den tilsandede kirke står som en bogstavelig påmindelse om Jesu advarsel imod, at bygge et hus på
sand. Men dette nordjyske monument, symboliserer for os meget mere end et arkitektonisk uheld. En
kirke, som er begravet i sand, kan vise os hvordan det kan gå med vores tro, når vi kæmper forgæves
for at bevare en særlig kristen identitet i lyset af tidens og kulturens skiftende normer, prioriteringer
og værdier.
Der var en gang, for eksempel, da udøvelsen af troen generelt var betragtet som en selvfølge. Bøn,
andagt, fællesskab, kirkedeltagelse og socialengagement i Guds navn var en naturlig del af menneskers
ugentlige rutine. Disse beskæftigelser fik ikke én til at føle sig som en del af en skrumpende minoritet,
men det er ofte slet ikke længere tilfældet. I dag er vores land oftere betegnet som postkristne, postmoderne og sekulære, som vil sige, at det kristne budskab får mindre plads i menneskers bevidsthed
end tidligere. Kristendommens aftagende indflydelse i samfundet kan få os til at tænke, at det egentlig
er vores tro, der gradvist bliver ”tilsandet”.
Selv om troen på Guds Søn ikke kommer forholdsvist naturligt for mange i den nuværende tidsalder,
skal vi ikke glemme, at vores kald og mission er lige så vigtige som nogensinde før. I en tid kendetegnet
af hastige forandringer og stor usikkerhed, spiller Guds folk en væsentlig rolle, fordi vi står som en påmindelse for alle om et Ord, der er konstant og grundlæggende. Tidens blæst kan bevæge os i al mulige
retninger, ligesom en skiftende sandrevle. Men Guds vej er sandheden, som holder os på sikker grund.
Nu står vi på tærsklen til et nyt år, og det kan have betydning for udviklingen af det åndelige liv og fællesskab. For os, der enten er nye i troen eller måske er stagneret i vores trosrejse, tilbyder vores kirke
mange muligheder for at komme i gang. Den tilsandede kirke behøver i hvert fald ikke at symbolisere
for os kirkens nuværende tilstand. I stedet for, er det Åndens blæst, som kan vække os til nyt liv og
fornyet trofasthed i Guds tjeneste.
Mark Lewis

“
bedeuge

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

aktiviteter

Nytårskoncert
Koncert i kirken - Torsdag 17. januar kl. 19.30. Entré 100 kr.
Velkommen til koncert i kirken med Lise Robenhagen Hjørne
og Knud Erik Thrane. Glæd dig til kendte musicalsange og et
par af de store Disneyhits. Overskuddet fra billetsalget går
direkte til Metodistkirkens støtteprojekter i Congo.

Juleaftens kollekt
Juleaften samlede vi ind til verdens fattigste. Resultatet blev
11.795 kr., som går til et af Metodistkirkens støtteprojekter
i Congo, nemlig renovation og vedligeholdelse af vandforsyningen til landsbyerne Mulungwishi, Mununu, Lunkunki og
Kyaba. Tak for den gode julegave.
Julebazar
Spejderne oplevede stor opbakning ved årets julebazar, hvor
omsætningen blev 55.000 kr. Overskuddet går til kirkens børn
og unge, samt spejderarbejdet. Tak til alle, som var med til at
forberede bazaren, fremstille gevinster, stille frem og rydde
op.

børn og unge

Velkommen tilbage i kirkens børne- og ungdomsarbejde
3. januar kl. 13.45 - Klub 3, minikonfirmandundervining
8. januar kl. 13.45 - Konfirmandundervisning
9. januar kl. 10.00 - Myretue, legestue for de 0-5 årige
16. januar kl. 18.30 - Børnekor, sang og leg fra 4 år
16. januar kl. 19.15 - Dans - rytme og fede moves fra 7 år
12. Januar kl. 10.00 - Spejder, for drenge og piger i alle aldre

spis sammen
Venskabsmiddag - Fredag 1. februar kl. 17-20 (NB! Ny dato)
Ta’ det mad med, I ellers ellers ville have spist derhjemme, så
dækker vi et stort fælles ta' selvbord i pyramidesalen. For nye
danskere, for gamle danskere, for børn og voksne. En aften
med sang, værksteder, dans og hygge. Formålet er venskab
og større netværk.
Man(d) mødes! 21. januar kl. 18.00-21.00
Velkommen til et råt og hjertevarmt fællesskab for mænd.
Garanteret salatfri zone. Dørene åbner kl. 18.00, hvorefter
der serveres et herremåltid til 125 kr. Aftenens taler deler sin
begejstring for cykling og bevægelse mod bestemte mål. Det
er Peter Skovbak, der efter at være
indstillet til operation for nye knæ,
nu istedet cykler Europa tyndt. Næste
udfordring er at krydse USA. Forretten
til aftenens menu er derfor en energibar.
Gør Gud stor! Endagsretræte i kirken 2. februar kl. 9-15
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. Vi mødes under temaet “Gør Gud stor”. Gud kan naturligvis ikke blive større end
han er, men i vores indre, kan vores forståelse af Gud vokse
sig større, når vi åbner sjælen for hans Ånd. Indbydelse med
dagsprogram ligger fremme i kirken. Pris: 100 kr. betales på
dagen. Tilmelding inden d. 25.1 Kontakt Elsebeth Hjortshøj
tlf: 2834 2289.

aktiviteter

inspirationsdag
Inspirationsdag i kirken
Søndag 3. februar kalder menighedsrådet sammen til inspirationsdag i kirken. Vi håber, at et bredt udsnit af menigheden
har lyst til at være med til at tage temperaturen på kirkens liv
og ledelse. Dagen begynder med gudstjeneste over temaet:
Hvilken kirke ønsker vi at være? Herefter serveres
kirkefrokost i pyramidesalen og dagen fortsætter med samtale
og workshops. Præsterne præsenterer en status for vigtige fokusområder for kirkens arbejde, både lokalt og på landsplan,
sådan at vi sammen kan formulere konkrete mål for et nyt
arbejdsår. Det drejer sig blandet andet om hvad vi vil med den
grønne græsplæne på Strandvej? Hvordan vi hjælper døbte
medlemmer til at blive bekendende medlemmer? Hvordan vi
kan være kirke for og med næste generation? Hvordan vi er
kirke udenfor kirkemuren og kristne i hverdagen? Hvordan vi
hjælper flere frivillige i gang med at tjene i kirken? Trænger vi
til gudstjenestefornyelse og hvordan? Kom og vær med til at
ryste posen! En Metodistkirke drives ikke fra et kirkekontor
med få ansatte, men istedet af hver enkelt medlem, der står
sammen med andre for at bringe bud om Himmelens Gud i
ord og handling.

Junior & Senior gudstjenester
Søndag 10. februar kl. 10.00 & kl. 16.00
Denne formiddag bliver kirkebænkene særligt reserveret
til børnene, når vi fejrer børnegudstjeneste for alle børn og
barnlige sjæle. Bagefter er der børnevenlig frokost til 20 kr.
pr. næse. Om eftermiddagen byder vi velkommen til en kort
og klassisk eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende spisning og fællesskab i pyramidesalen.

Danske kirkedage i Kristi Himmelfartsferien
Billetsalget er startet til “Himmelske Dage på Heden” 30. maj
til 2. juni 2019. Billetterne kan købes på www.himmelskedage.dk/koeb-billet-nu. Danske kirkedage er en fantastisk inspirationskilde til livet som kristen og til kirkelivet. Det løber
af stablen hvert 3. år, i 2019 i Herning og omegn. Det er det
største kirkelige event i Danmark og har mange spændende
ting på programmet. Bl.a. skraldegudstjeneste, U2 gudstjeneste, pilgrimsvandring, eksistenslaboratorium på Herning
Sygehus, gospelkoncert, bibelrefleksioner 5 forskellige steder i byen, meditationskoncert, kæmpe-kirkekaffe-bord, et
hav af workshops og seminarer samt et brag af en åbningsgudstjeneste på torvet og meget mere…

Crossyoga
Sidste søndag i hver måned kl 16.30 kan du være med til 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.
Ichthus - korøvelse hver anden onsdag i ulige uger kl. 19.30
Kan du li' at synge, så er du velkommen i koret Ichthus. 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 arbejder 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.

kalender
strandby metodistkirke i januar
Lørdag 5. januar kl. 10.30
Cafe Qvindfolk
Taler: Linda Suhr
Velkommen til en hyggelig cafe, dog kun for kvinder.
Vi begynder med en dejlig brunch til 125 kr. Herefter taler
fotograf Linda Suhr om sit liv i billeder.
Søndag 6. januar kl. 10.00 - Hellig tre konger
Pagtsgudstjeneste med nadver
Louise Aaen
7.-13. januar - Evangelisk Alliances bedeuge
Du er velkommen til at tage et hæfte, som er lagt frem i
kirken til din personlige andagt.
Onsdag 9. januar kl. 16-19
Fælles kirkelig familiegudstjeneste & Messy Church
fra kl. 16.00 - Drop-in i Metodistkirken, kreative aktiviteter
kl. 17.00 - Bibelhistorie og bøn i kirkerummet
kl. 17.20 - Fakkeloptog fra kirke til kirke
kl. 17. 40 - Nadverfejring i Folkekirken
kl. 18.00 - Aftensmad
Torsdag 10. januar kl. 19.30
Fælleskirkelig foredragsaften i Missionshuset, Agervej 4
Byens præster vil tale om ugens tema: Åndeligt venskab,
som en bevægelse fra Gud til menneske, fra kristen til
kristen og fra kirken til verden. Der vil også være plads i
programmet til bøn og sang, samtale og kaffe.
Søndag 13. januar kl. 16.00
Fælleskirkelig gudstjeneste med kirkevandring
Kl. 16.00 1. del i Folkekirken
Kl. 16.30 Fakkeloptog fra kirke til kirke
Kl. 17.00 2. del i Metodistkirken
kl. 17.30 - Varm mad til 30 kr.

køleskabs
magneten
Søndag 13. januar kl. 13-15
Louise Aaen inviterer til en stående kop kaffe og kransekage
på Strandvej 30 i anledning af sin 40 års fødselsdag.
Mandag 14. januar kl. 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder samles til hyggesamvær.
Vi får besøg af to frivillige fra Ældresagens vågekonetjeneste i Frederikshavn, der vil fortælle om deres oplevelser
og erfaringer under målsætningen: Ingen skal dø alene.
Onsdag 16. januar kl. 10.00
Bibelformiddag
Alle er velkomne til at deltage i undervisning om de bibelske
tekster og deres historiske baggrund og teologiske univers.
Undervisningen foregår over en kop kaffe og et rundstykke.
Torsdag 17. januar kl. 19.30
Nytårskoncert. Entrè 100 kr.
Velkommen til koncert i kirken med Lise Robenhagen Hjørne
og Knud Erik Thrane. Glæd dig til kendte musicalsange og et
par af de store Disneyhits. Overskuddet fra billetsalget går
direkte til Metodistkirkens støtteprojekter i Congo.
Søndag 20. januar kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
Mandag 21. januar kl. 18.00
Man(d) mødes
Taler: Peter Skovbak
Velkommen til et råt og hjertevarmt fællesskab for mænd.
Garanteret salatfri zone. Dørene åbner kl. 18.00, hvorefter
der serveres et herremåltid til 125 kr. Aftenens taler deler sin
begejstring for cykling og bevægelse mod bestemte mål.
25.-27. januar - Spejdernes Nytårslejr
Søndag 27. januar kl. 10.00
Gudstjeneste med spejdernes nytårsparade
Louise Aaen
Søndag 27. januar kl. 16.30
Cross yoga - bøn og bevægelse under korset i kirkerummet
Onsdag 30. januar kl. 10.00
Bibelformiddag
Torsdag 31. januar kl. 19.30
Menighedsrådsmøde

abs
kølesketen
magn
strandby metodistkirke i februar
Fredag 1. februar kl. 17.00-20.00
Venskabsaften og sammenskudsgilde
Ta’ det mad med, I ellers ellers ville have spist derhjemme,
så dækker vi et stort fælles ta' selvbord i pyramidesalen.
For nye danskere, for gamle danskere, for børn og voksne.
En aften med sang, værksteder, dans og hygge. Formålet er
venskab og større netværk.
Lørdag 2. februar kl. 9.00-15.00
Endagsretræte i kirken. Tema: Gør Gud stor.
Indbydelse findes i kirken

kalender
Mandag 11. februar kl. 10.00
De grå synger i Strandby Kirkecenter, Strandvej 67
Folkekirken og Metodistkirken i Strandby indbyder alle
sangglade seniorer til hyggelige formiddage, hvor vi finder
salmebogen frem, synger og drikker kaffe.
Mandag 11. februar kl 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder indbyder til hyggesamvær.
Susanne Andersen vil tale om at være kristen kvinde fra sit
perspektiv som baptist fra Østervrå
Torsdag 14. februar kl. 17.30
Fremtidsdag
Foreningerne i kirkens børne- og ungdomsarbejde holder
deres generalforsamlinger, drømmer og drøfter fremtiden.
Medlemmer over 16 år, ledere og forældre har stemme- og
taleret. Indbydelser til aftenen kan findes i kirken.
Søndag 17. februar kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

Søndag 3. februar kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
TEMA: Hvilken kirke vil vi gerne være?
Mark Lewis

Søndag 24. februar kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis

Efter gudstjenesten inviteres hele menigheden til inspirationsdag, arrangeret af menighedsrådet. Vi begynder med
frokost og fortsætter med samtale omkring spørgsmålet,
hvilken kirke vil vi gerne være? Præsterne præsenterer en
status for vigtige fokusområder for kirkens arbejde, så vi
sammen kan sætte retning for fremtiden.
Søndag 10. februar kl. 10.00
Juniorgudstjeneste
Louise Aaen
Denne formiddag 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.
Søndag 10. februar kl. 16.00
Seniorgudstjeneste
Mark Lewis
Denne eftermiddag byder vi velkommen til en kort og
klassisk eftermiddagsgudstjeneste med efterfølgende
spisning og fællesskab i pyramidesalen.

Søndag 24. februar kl. 16.30
Cross yoga - bøn og bevægelse under korset i kirkerummet
Onsdag 27. februar kl. 10.00
Bibelformiddag

nyheder
Dåb
Valdemar, Carl-Emil, Leonora og Viola Bach, sønner og døtre af
Ditte og Carsten Bach blev døbt 2. december
Wilfred Suhr Ammonsen, søn af Anne-Grethe Suhr Christensen
og Søren Ammonsen blev døbt 15. november
Alfred Skov Lilkær, søn af Christina og Kristian Lilkær Skov blev
døbt 28. oktober
Medlemsoptagelse
Ditte og Carsten Bach blev optaget som bekendende medlemmer af menigheden ved gudstjenesten 2. december
Bryllup
Kristina Dietz Lilkær og Kristian Thaarup Skov blev viet ved
gudstjenesten 28. oktober
Fødselsdage
70 år - 10. februar, Poul Erik Andreasen
80 år - 9. januar, Birthe Graversen
90 år - 2. januar, Henny Thaarup
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

Kirkens præster bortrejst
Mark Lewis er i Solrød og København 4.-9. januar i forbindelse
med et kursus i samarbejde Asbury Theological Seminary.
Præsterne deltager på præstestævne 21.-25. januar sammen
med Metodistkirkens præster i Norge ved Hermon Høyfjellssenter, men kan træffes pr. telefon.
Mark Lewis holder vinterferie i uge 7.
Louise Aaen holder vinterferie i uge 8.

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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