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FAST FOOD TIL FASTETIDEN 2019
Så er der serveret! Metodistkirken i
Danmark byder på åndelig føde til
fastetiden. Her følger en introduktion
til et super lækkert andagtshæfte,
som du kan hente trykt i kirken eller
læse elektronisk på metodistkirken.dk
Se bare her hvad der er på menuen
i dette års fastemateriale: Ide og tekstforfatter Dean Højegaard-Andersen,
som er metodistpræst i Rønne leger med ordene faste og føde / fast og food og giver os små tanke- og
appetitvækkende refleksioner om sammenhængen mellem teologien og gastronomien. Alle tekster i
materialet har en forbindelse til mad eller særlige begivenheder, hvor måltidet spiller en rolle. Det er
tydeligt, at Bibelen bruger mad og måltider og særlige begivenheder, som rammen om det sted, hvori
åndelig føde bliver skabt. Materialet er også forsynet med madopskrifter sådan, at indholdet får smag
og duft, så det ikke kun er intellektet, der tales til, men også vores sanselighed, der kræses om.
I fastetiden er der særligt behov for åndelig føde. Vi får nemlig 40 dage foræret som forberedelse til
påsken, hvor vi kan gøre lidt ekstra ud af stilletid og familietid, fordybelse og bøn. Fastetiden er en
oplagt mulighed for at tænke tanker, og der er mulighed for at tygge lidt ekstra på tingene. Materialet
rummer en kort refleksion til hver dag med omdrejningspunkt i en bibeltekst. Hver dag er der også en
opmuntring og en opgave, der kan løses af børn og voksne sammen, ofte i forbindelse med et måltid.
Udfordringen til familien er skrevet af Maria Bræstrup Aaskov, metodistpræst i Odense.
Jeg ønsker dig god læselyst med årets fastemateriale. Forhåbentligt vil det give inspiration til at spise
det mad, der ikke bare mætter kroppen, men også sjælen. Jesus talte engang om en særlig slags mad,
som vi ikke umiddelbart kender til, nemlig det brød som er Guds Ord, og han fortalte om levende vand,
som han vil give os, så vi aldrig skal tørste igen. Han sagde: “min mad er at gøre Guds vilje, han som har
sendt mig, og fuldføre hans værk. (Johannesevangeliet 4:35) Mon ikke Gud vil invitere os til at indtage
åndelige måltider, så vi kan vokse i erkendelse og bekendelse af Jesus Kristus som Herre? Bon appetit!
										
Louise Aaen

“

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

aktiviteter
Fællesskabsaften
Velkommen til en aften i kirken med fællesskab og foredrag
på programmet. Tirsdag 12. marts kl. 19.30 vil vi få anledning til at møde og høre fra en syrisk flygtning, som vil fortælle sin medrivende historie. En del i menigheden husker
Shadi Totanji som ”Jesus” i kirkens påskedrama. Kaffe 20. kr.

Cafe Qvindfolk
2 1/2 times forkælelse i selskab med andre
kvinder - det kan kun blive godt! Pris: 125 kr.

Påske i Strandby Metodistkirke
Onsdag 10. april begynder påskefejringen med besøg af
børnehaven Molevitten og senere samme dag kl 17.00 familiegudstjeneste. Vi skal ved begge begivenheder besøge
Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag på 4
stationer - Klub 3 har tilrettelagt og forberedt gudstjenesten
og hentet æslet på Farm Fun. Efter familiegudstjenesten er
der fællesspisning. Tilmelding er nødvendig. Send en sms til
menighedskoordinator Marianne Pedersen på tlf: 3030 1098.
Palmesøndag er der festgudstjeneste med overhøring af årets
9 konfirmander. Dørene åbner kl 9.30, kom i god tid, så vi får
plads til alle gæster. Skærtorsdag indbyder vi til påskemesse,
hvor vi får besøg af Klaus Laursen, der vil recitere påskefortællingen fra Markusevangeliet med indlevelse og dramatik. Koret Ichthus medvirker med stemningsfyldte sange, og vi
fejrer nadver. Langfredag er der passionsgudstjeneste med
korset i centrum. Søndag er vi klar til den store påskefejring
med Opstandelsesbudskabet og højtid.

Lørdag 16. marts kl. 10.30

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?
Klaus Laursen reciterer Bibelen Live

man(d) mødes
Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd!
Garanteret salatfri zone!
Pris: 125 kr.
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.

Indsamling til Metodistkirken i Letland
Metodistkirken i Danmark samler i foråret ekstraordinært ind
til vores søstermenigheder i Letland, der er alvorligt økonomisk trængte. Der er brug for et engangstilskud på 75.000
kr. Vores landsledelse og biskop opfordrer os alle til at gøre
en ekstra indsats for at hjælpe. Derfor har menighedsrådet i
Strandby besluttet, at overskuddet fra Cafe Qvindfolk i marts
skal gå til dette formål. Det betyder, at rigtig mange kvinder
allerede har meldt sig til at donere og medbringe de retter,
som serveres denne dag, sådan, at deltagerbetalingen kan gå
ubeskåret til Letland. Tusind tak for det! Vi samler også ind
til Letland ved gudstjenesten d. 17. marts. Har du mulighed
for at bidrage til indsamlingen, så kan du støtte via mobilepay
6173 3727 eller ved at benytte kirkens konto, Nordjyske Bank:
7407-1200476 eller Spar Nord: 9009-1330201262, mærket
“letland”. Sammen kan vi gøre rigtig meget. Pengene går til
drift af kirkens aktiviteter og til præstelønninger. Metodistkirken i Letland gør et enestående arbejde med ganske få midler.
Der er en god udvikling i kirken - menighederne har et omfattende socialt arbejde, de har et godt arbejde med børn og
unge, de har unge dedikerede og dygtige præster, og der er et
rigt åndeligt liv. Hovedparten af kirkens medlemmer tilhører
den fattige del af befolkningen, og selvom den økonomiske
udvikling i landet er positiv, har kirken svært ved at følge med
den generelle lønudvikling.

aktiviteter

Metodistkirkens landsmøde 2019 - 16.-19. maj på Lægården
Under overskriften “Er det kirke?” inviterer Metodistkirken i
Danmark og MBUF - Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund til landsmøde på Lægården i Holstebro. Vi skal samles
om det, vi har tilfælles og om året, der er gået. Der bliver forhandling, inspiration og tid til nye og gamle venner, når vi på
tværs af menigheder, arbejdsgrene, råd og udvalg mødes om
det, vi er fælles om.
SMÅGRUPPER
Fra landsmødets start er alle delegater, repræsentanter, præster og gæster en del af to fællesskaber: Det store: Landsmødet, og det lille: Smågruppen. Gennem hele mødet er alle en
del af en smågruppe, som er en arbejdsgruppe og et fællesskab for fælles forståelse under landsmødet og åndelig vejledning. Smågruppen får faste og frie opgaver undervejs i mødet,
som smågruppen skal behandle og give et svar på. Desuden
får smågruppen en rolle under andagterne.
FRI TID
På landsmødet 2019 skal du ikke kun tage afsted for at arbejde og forhandle. En vigtig del af at udvikle gode løsninger er at kende hinanden, også udenfor forhandlingslokalet.
Derfor vil der blive tilbudt en række frie aktiviteter i løbet af
dagene. Der er noget til dem, der ikke kan sidde stille, noget
til de kreative og noget til dem, der ikke kan tie stille. Derudover vil der som altid være god forplejning og gode rammer på idrætsefterskolen Lægården, hvor der er store grønne
udearealer, blodbaner og haller. Der vil også være et sjovt og
særligt program for børn.
TILMELDING PÅ METODISTKIRKEN.DK
SENEST 1. MAJ KL. 18.00
PRISER:
DELEGAT, METODISTKIRKEN: 1400 KR
DELEGAT , MBUF: 600 KR
GÆST: 700 KR
GÆSTER 5-25 ÅR: 300 KR
BØRN UNDER 5 ÅR ER GRATIS

Ekstraordinær generalkonference i St. Louis, USA
23.-26. februar var bevægende og begivenhedsdage for vores kirke på verdensplan. Delegater fra Metodistkirker i hele
verden var indkaldt til ekstraordinær generalkonference for
at tage stilling til spørgsmålet om menneskets seksualitet,
der skaber så stor uenighed, at det truer med at splitte kirken. Du kan læse mere om de forskellige planer og løsningsforslag, der blev fremlagt og stemt om på metodistkirken.dk
Resultatet af konferencens arbejde er pt. meget omdiskuteret, og vi kan forvente opfølgende samtaler og debat i de
kommende uger, ikke mindst til vores årskonference i maj og
i centralkonferenceregi, på europæisk plan. Der skal dog ikke
herske nogen tvivl om, at Metodistkirken fortsat, på trods
af stærke forskelligartede meninger om emnet, er en kirke,
der indbyder og inkluderer alle mennesker uanset seksuel
orientering velkomne i menighedens fællesskab. Selvom vi
kan være uenige som kristne, er vi stadig kaldede til at elske
hinanden og til at dele Guds kærlighed med alle.

Cafe Hjerterum
Kirken er åben og der er kaffe på
kanden hver fredag mellem kl. 1012. 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.

Bliv grøn spejder!
Naturoplevelser
for børn og unge i alle aldre
Engagerede frivillige ledere
Udfordringer der passer til dig
Sjove lejrture
Venner for livet

Vi mødes på Farmen
lørdage i lige uger
kl 10-13

strandbyspejder.dk

kalender
strandby metodistkirke i marts
1.-3. marts - Konfirmanderne besøger MSA Metodistkirkens Sociale Arbejde i København
Fredag 1. marts kl. 14.30
Kvindernes Internationale Bededag
Kvinder i Folkekirken inviterer til fælleskirkelig samling og
bøn omkring temaet “Alt er forberedt” i Strandby kirkecenter, Strandvej 67
Søndag 3. marts kl. 10.00
FASTELAVN
Gudstjeneste med nadver
Mark Lewis

køleskabs
magneten
Mandag 11. marts kl. 14.30
Generalforsamling i MK - Metodistkirkens Kvinder
Tirsdag 12. marts kl. 19.30
Fællesskabsaften
Taler: Shadi Totanji
En del i menigheden husker Shadi som “Jesus” i kirkens påskedrama. Shadi var tandlæge i Syrien inden krigen brød ud og
han og familien blev tvunget til at flygte. Shadi 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. Alle er velkomne til fællesskabsaften i pyramidesalen.
Kaffe: 20 kr.
Onsdag 13. marts kl. 10.00
Bibelformiddag
Lørdag 16. marts kl. 10.30
Cafe Qvindfolk
Taler: Birgit S. Hansen

Velkommen til en børnevenlig gudstjeneste, hvor børn og
barnlige sjæle må komme udklædt. Efter gudstjenesten serveres fastelavnsboller til kirkekaffen
Mandag 4. marts kl. 19.30
Læsegruppen “Skæld ud på Gud” mødes
Torsdag 7. marts kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Fredag 8. marts kl. 13.00-17.00
Arbejdsdag i kirken, arrangeret af kirkeværgerådet
Alle er velkomne til at hjælpe til med praktisk arbejde. Der er
opgaver som oprydning, rengøring indvendig og udvendig,
ledninger, der skal sættes fast, pærer der skal skiftes mm.
Lørdag 9. marts kl. 9-15
Endagsretræte i kirken. Tema: Åndelig føde
9.-10. marts - Young Copenhagen Gospel Festival
Søndag 10. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

Tag din mor, datter, søster, veninde, kollega med til en hyggelig formiddag med brunch og foredrag ved vores borgmester
om kvindelig og arbejde. 2½ time i selskab med andre kvinder
- det kan kun blive godt! Pris 125 kr.
Søndag 17. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
Søndag 24. marts kl. 10.00
Gudstjeneste med barnedåb
Mark Lewis
22.-24 marts - LIW – leder-inspirations-weekend for ledere
i børne- ungdoms- og spejderarbejdet på Solborgen
Invitationer ligger fremme i kirken
Søndag 24. marts kl. 16.30
Crossyoga
En times bøn og bevægelse
i kirkerummet
Onsdag 27. marts kl. 10.00
Bibelformiddag
Søndag 31. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

abs
kølesketen
magn

strandby metodistkirke i april
Mandag 1. april kl. 19.30
Mandagslæsegruppen “Skæld ud på Gud” mødes
Lørdag 6. april Kl. 12.30-15.30
Man(d) mødes. Besøg På Frederikshavns gartneri
En ud-af-huset-oplevelse til Palmeland i Frederikshavns store
gartneri. “Palme-keeper” Michael Nielsen inviterer os indenfor til et spændende besøg for at høre om sorte negle og grønne fingre imellem masser af store dekorationer, blomsterkummer og eksotiske planter. Der serveres en stor sandwich og
bydes på forfriskninger under palmebladene. Vi mødes på
parkeringspladsen foran kirken. Tilmelding til menighedskoordinator Marianne Pedersen på 3030 1098. Pris 125 kr.

kalender
Onsdag 10. april kl. 10.30
Påskegudstjeneste for børnehaven Molevitten
Onsdag 10. april kl. 17.00
Familiegudstjeneste, arrangeret af Klub 3
Kom og oplev påskens fortællinger på én time. Der er noget
til alle sanser. Husk tilmelding til spisning efter gudstjenesten på sms 3030 1098

påske i strandby metodistkirke
Søndag 14. april kl. 10.00
PALMESØNDAG
Gudstjeneste med overhøring af årets konfirmander
Mark Lewis
18.-22. april - Påskelejr for unge på Solborgen
Invitationer ligger fremme i kirken og findes på facebook
under gruppen: Metodistkirkens Unge
Torsdag 18. april kl. 19.30
SKÆRTORSDAG
Påskemesse “Påskehistorien Live?” med nadverfejring
Klaus Laursen og koret Ichthus medvirker
Velkommen til en dramatisk gudstjeneste, hvor vi vil opleve
Klaus Laursen recitere påskefortællingen fra Markusevangeliet sådan, at ordene bliver levende og rammende på en
helt ny måde. Koret Ichthus leverer stemningsfyldte sange og
højdepunktet bliver nadverfejring og ihukommelse af Jesu'
kærlighedsoffer for os
fredag 19. april kl. 10.30
LANGFREDAG
Passionsgudstjeneste
Louise Aaen

Søndag 7. april kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver og pastoratskonference
Thomas Risager
Efter gudstjenesten inviteres du til kirkefrokost og derpå menighedens årsmøde, også kaldet pastoratskonferencen. Det
er her, at økonomi og målsætninger godkendes og her hvor vi
vælger folk til forskellige tillidsposter. Kom og deltag i demokratiet og få indflydelse på kirkens ledelse. Der er især brug
for at den yngre generation mellem 25-45 år er med
Mandag 8. april kl. 14.30
MK - Metodistkirkens Kvinder holder hyggesamvær.
Fortællinger og salmer, mikrofonen er åben

Søndag 21. april kl. 10.00
PÅSKEDAG
Højtidsgudstjeneste
Louise Aaen
Søndag 28. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Mark Lewis
Søndag 28. april kl. 16.30
Crossyoga
En times bøn og bevægelse
i kirkerummet

nyheder
Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille kørsel til søndagens
gudstjeneste ved henvendelse til menighedskoordinator Marianne Pedersen inden fredag kl. 15.00.
Nytårskoncert med Lise Hjørne og Knud-Erik Thrane
I januar havde vi støttekoncert til fordel for Metodistkirkens
missionsprojekter i Congo. Lise Robenhagen Hjørne og Knud
Erik Thrane sang og spillede 10.000 kr., som vi er stolte af at
sende videre til Metodistkirkens arbejde i Congo. Mange tak til
alle for deltagelsen og opbakningen ved koncerten.
Årets konfirmander
August Robenhagen, Sebastian Spanner Madsen, Julie Aaen,
Clara Thomsen, Maja Andreassen, Martine Kajgaard Andersen,
Karoline Kajgaard, Mia Læsø, Maddeline Bjørn Hansen
Fødselsdage
75 år - 8. marts, Jørgen Larsen
75 år - 14. april, Allis Tversted
75 år - 16. april, Sven Ole Clausen
80 år - 15. april, Frank Robenhagen
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

Kirkens præster bortrejst
Louise Aaen holder påskeferie i uge 17

henvendelse
Strandby Metodistkirke
Strandvej 36 & Snerlevej
9970 Strandby

Menighedsrådsformand:
Gitte Thaarup
tlf: 3055 1639

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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