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Indberetning til pastoratskonferencen 2018
”Hver gang jeg tænker på jer, fyldes mit hjerte med glæde, og når jeg beder
for jer, gør jeg det med tak til Gud. I har jo været med til at sprede det glædelige budskab om Kristus lige fra det øjeblik, I tog imod det, og I gør det
stadig”. Fil. 1:3-5
Med denne indledning fra Filipperbrevet vil vi byde alle velkommen til
pastoratskonferencen 2019 i Strandby Metodistkirke. Vi samles med stor
taknemmelighed for vores menighed, de mange mennesker vi er kommet i berøring med i det forrige år og de mange stunder og anledninger,
som vi har delt sammen. Frem for alt, er vi taknemmelige for budskabet
om Kristus – menighedens Herre – som Gud har betroet os at give videre
med et ”Strandby strejf ”. Velkommen til distriktsforstander Thomas Risager, som kommer til at lede konferencen her for første gang.
Året, der gik
Vi har oplevet endnu et år med højtider, aktiviteter og mindeværdige begivenheder. Konfirmation og koncerter. Lejre og leg. Dåb efter dåb (16 i
alt!). Medlemsoptagelse og nye venner. En praktikant med smil, flid og
accent fra ”over there” (Tak til Megan Eide for 10 dejlige uger!). Anledninger, der har rummet folk i hele aldersspektret og alle livets stationer.
Ja, vi har igen haft et travlt år. Men de ting, der betyder mest, er de ting,
der sker ”mellem linjerne” – de uhåndgribelige ting, der ikke kan berettes i statistikken, men siger noget om vores karakter og værdigrundlag
som menighed. Samtaler og omsorgshandlinger. En hjælpende hånd til
de utallige mange praktiske opgaver. De mange former for vidnesbyrd
om Guds kærlighed til os alle. Bønner og nærvær. Energi og stemning.
Åbenhed og socialt engagement. Disse og andre ting viser, hvem vi er
som Guds folk, og hvad vi har at bygge på, mens vi kigger fremad.
Statistik (se statistik rapport)
Udover de mange dåb har vi også optaget 7 bekendende medlemmer, de
fleste ved en frilufts- pinsegudstjeneste på ”Spejderfarmen”. Gudstjenestedeltagelse udgør et potentielt rødt flag. Statistikken viser en nedgang i
forhold til det forrige år (fra 101 til 94). Der kan være naturlige forklaringer, men hvis tendensen fortsætter, vil det kræve en dybere analyse.

Børn & unge (se MBUR formands rapport)
Når det kommer til børne- og ungdomsarbejdet, kan vi tolke ”larm og
snavs” som et sundhedstegn! Vi er igen med til at prioritere de mange aktiviteter, som giver plads til de unge og ”unge af hjertet” i ugens løb. Myretuen og børnekoret fortsætter i særdeleshed med at tiltrække mange,
både inden- og udenfor kirkens medlemskreds. Alt, der foregår under
MBUR-paraplyen - fra dans, til spejder, til TUF, til kor, bl.a. - er med til
at fremme kirkens mission i området ved at åbne døren til fællesskab,
vidnesbyrd og kristne værdier. Tak til formand Erik Brogaard og de mange andre, der er med til at bidrage og sætte præg med deres værdifulde
indsats. Udover aktiviteterne, har MBUR gennemført en temadag om
”perfektionisme”, hvor psykolog Anne Bjerre og håndboldspiller Rikke
Nielsen var med til at dele af deres store erfaringer omkring en særlig
problemstilling, der rammer mange af dagens unge.
Arbejdsgrene og grupper
MK fortsætter med deres gode arbejde, og de har afholdt en række møder
med gæstetalere, bl.a. lederen af Barnets blå hus, Irena Lerche, to frivillige
fra Ældresagens vågekonetjeneste, praktikant Megan Eide og lederen af
Frederikshavn krisecenter, Inge Bergstedt. Udover adventsfesten, Kvindernes internationale bededag og andre møder har MK ydet økonomisk
god støtte for verdensmission, heriblandt Letlands præster og missionsprojekter i Congo.
Cafe Qvindfolk har mødtes flere gange til lørdags brunch og fuldt hus
i pyramidesalen. Gæster såsom antropolog og museumsinspektør Thea
Skaanes, fotograf Linda Suhr og borgmester Birgit S. Hansen har været
med til at gøre denne aktivitet enestående.
Der er også aktiviteter for mænd! Man(d) mødes har også haft et aktivt
år, bl.a. med ”Kok Amok” aften på Farmen, kommandør Michael Thoring
Flagstad fra Søværnet, ekstrem cyklist Peter Skovbæk og besøgs oplevelse
til Palmeland – Frederikshavns store gartneri. Mad og godt fællesskab er
en naturlig del af ”pakken”.
Yoga og afspænding i kirken fortsætter med at være en slags fænomen.
Der tilbydes nu 5 hold i kirken, der kører i samarbejde med FOF, og del-

tagere både inden og uden for menigheden strømer til kirken på forskellige tidspunkter til denne form for fysisk og åndelig næring. CrossYoga”
er blevet tilbudt en gang om måneden i vinterhalvåret. Det er et koncept,
der specielt er funderet i den kristne tro med bøn og meditation over bibelvers. Tak til instruktøren Nina Lewis.
Konfirmandundervisning og Klub 3 (minikonfirmand) har kørt regelfast
i den nuværende sæson. Vi er især glade for at opleve Klub 3 børnene efter en pause sidste år. Konfirmanderne har som noget nyt fået en grundig
introduktion til kirken på den anden side af jernbaneoverskæringen, idet
vi har været på togtur til København for at stifte bekendtskab med MSA
– Metodistkirkens Sociale Arbejde, og vi tog på nytårslejr for at møde
trosfællesskab med andre unge.
Læsegrupper, bibeltime og retræter har været med til at sætte fokus på
det åndelige liv og udvikling i tro. Mandagslæsegruppen har beskæftiget
sig med bogen ”Skæld ud på Gud”. Onsdags bibeltime kan ikke få nok af
Apostlenes Gerninger! Vi har kørt denne bibeltime over to sæsoner, og
regner med at afslutte i løbet af den næste sæson. Elsebeth Hjortshøj og
Louise Aaen har også tilrettelagt flere éndagsretræter, som har givet anledning til åndelig fordybelse og meditation.
Fælleskabsaftener har været særlige i år. I november fik vi besøg af neurolog, overlæge og musiker Peter Michael Nielsen, som delte hans forskningsprojekt, der bl.a. beviser særlige toners påvirkning på smertelindring
og helbredelse. I marts fik vi anledning til at høre fra en af vores syriske
venner, Shadi Totanji, som fortalte sin medrivende historie som flygtning
til Danmark.
I efteråret gennemførte præsterne for anden gang et kursusforløb om
metodismen under titlen, Meto-hvad-for-noget? Undervisningen foregik
over fem aftener, hvor vi gennemgik Metodistkirkens oprindelse og udbredelse, dens historie på verdensplan og i Danmark, kirkens troslære,
sociale principper, struktur og opfordringer omkring medlemsløfterne og
det kristne livs udfoldelse. Der var god stemning blandt deltagerne.

Menighedskoordinatoren Marianne Pedersen har stået i spidsen for Åben
kirke og Café Hjerterum, som giver folk mulighed for nærvær, samtale og
en god kop kaffe i en afslappet atmosfære.
Musik fællesskab har også stor betydning. Ichthus har igen medvirket
til flere kirkelige arrangementer, udover en tur til København i efteråret,
hvor vi deltog til en gospelworkshop med gospelkoret Kefas. Wesley Chapel Singers har gjort deres bedste for at holde herregruppen i gang, på
trods af travlhed blandt deltagerne. Et nyt musikprojekt som involverer
band og sangere går langsomt fremad.
Menighedens rengøringshold udgør også smågrupper, hvor åndelighed
kommer til udtryk gennem praktisk arbejde og fællesskab. Vi står i gæld
til dem, der viser kærlighed til Gud og kirken ved at bruge støvsugeren,
kost, klud, rengøringsmiddel og ved at tømme skraldespande. Denne tjeneste tager vi i hvert fald ikke for givet!
Gudstjenestefejring
Hvis man er i tvivl om, hvad vi egentlig står for som Strandby Metodistkirke, så er gudstjenestedeltagelse et godt udgangspunkt. Her kan man
opleve vores ”stil”, god stemning, rummelighed, åbenhed og samhørighed. Her er stedet, hvor troen på Gud og dens betydning for livet og hverdagen kommer klart og tydeligt til udtryk. Når vi samles til bøn, salmesang, forkyndelse, meditation, liturgi og fællesskab, er det en form for
erklæring om, vores sande identitet og overordnede tilknytning. Derfor
skal vi fortsætte med at prioritere gudstjenestelivet ved at opretholde kvalitet og den gode stemning, som er kendetegnende for os i Strandby.
Alligevel er det i stigende grad svært at hævde, at deltagerne til vores ”almindelige” gudstjenester repræsenterer hele menigheden. Vi mangler bestemte aldersgrupper, og vi savner dem! Familiegudstjenester fortsætter
dog med at appellere særligt til børnefamilierne. Vi har 6 gange afholdt
hverdagsgudstjenester, hvor børn og voksne, unge og gamle har været
sammen om kreative aktiviteter, bibelhistorier, nadverfællesskab og efterfølgende spisning.

I efteråret var vi med til at tilrettelægge 4 gudstjenester omkring temaet,
”Jesus og Jyllands-Posten”, hvor der blev holdt prædikener om aktuelle
emner i nyhederne med en kristen vinkel. Vi har i øvrigt haft flere markante gudstjenesteanledninger, bl.a. MBUR ”kickoff ” med efterfølgende
fejring af kirkens 90-års fødselsdag, høst og fastelavn, spejdernes nytårsparade, Sr. og Jr. gudstjenester, masse af dåb og andre højtider.
Tak til alle, som er med til at sætte præg på vores fejringer, heriblandt
vores lægprædikanter, kirketjenere og andre, som arbejder ihærdigt og
trofast bag kulisserne, bl.a. for at rengøre og opsætte kirkesalen, hejse
flaget, ringe med kirkeklokken, skaffe transport til gangbesværede, skifte
blomster, dele programmer ud, hilse på kirkegængere og stå for kaffe. Det
er en stor ”foretagelse”, og vi sætter pris på hver eneste, der hjælper til.
Jul og Påske
Vi bliver aldrig træt af, at fortælle om Strandbys forhold til julen! Julebasaren i november åbnede kirkens døre for hundredvis af gæster fra hele
området, er der kom i år et overskud på 55.000, kr. Vi takker alle ildsjæle,
som driver og støtter denne kæmpe aktivitet. MK holdt igen en smuk
adventsfest, og vi var med til at synge julen ind med Lucia optog midt i
december til en propfuld kirke. Dagplejegudstjeneste og Strandby skoles
juleafslutning fandt også sted i kirken. Vi fejrede gudstjeneste 3 gange juleaften, udover juledag og nytårsaften. I december besøgte præsterne alle
medlemmer over 75 år med en juleblomst og hilsen fra menigheden. Et
nyt tiltag i år foregik omkring samarbejde med MSA. Her var vi med til
at uddele julepakker med mad og lækkerier fortrinsvis til børnefamilier,
som har dårlige økonomiske forhold – 16 pakker i alt. Derudover blev vi
igen bevilget 5 madkassegaver af Lions Bannerslund, som blev uddelt til
familier, der trængte til en ekstra opmuntring.
Påskefejring sidste år inkluderede for 4. gang skærtorsdagspåskedrama. I
år bliver også dramatisk, da vi i stedet har valgt at arrangere en aften, hvor
Klaus Laursen reciterer påskefortællingen fra bibelen og Ichthus synger.
Palmesøndag var en stor dag med 12 konfirmander, og det bliver det snart
igen i år med 9 unge, som skal overhøres. Langfredag og påskedagsgudstjenester var også med til at føre menigheden på en rejse fra korset, til

graven, til opstandelsen. Hele Molevitten, dvs. 100 børnehavebørn besøgte kirken i anledning af påsken og hjalp os med at varme godt op til
helligdagene.
Tværkirkeligt samarbejde og særlige anledninger
I løbet af året har vi igen delt anledninger sammen med Folkekirken –
bl.a. vandringsgudstjeneste og bedeuge, korfællesskab, Strandgården, ”de
grå synger”, Nordjysk kirkedag, konfirmanddag, jævnlige præstefrokoster
og bibelløb i Strandby i samarbejde med Strandby skole. Samarbejdet
imellem kirkerne bærer stadigvæk præg af Festgudstjenesten med tegning af pagten mellem Metodistkirken og Folkekirken, der foregik i vores
kirke i marts 2018.
Sidste maj lukkede asylcentret i Frederikshavn, som har betydet at vi
måtte afvikle vores projekter der, inklusive myretuen for asylbørn og
strikkeklubben for asylkvinder. Samarbejdet med og socialt engagement
iblandt asylansøgere har ikke desto mindre fortsat på andre måder, bl.a.
med deltagelse på ”Hele verden i Frederikshavn” arrangementet, kontakt
til venligboerne og et vellykket sammenskudsgilde for nydanskere og menigheden i pyramidesalen.
Blandt andre aktiviteter har vi nydt flere koncerter – jazz med ”Red Hot
4 + 2”, julekoncert på skolen med Sigurd og velgørenheds nytårskoncert
med Knud Erik Thrane og menighedens egen Lise Hjørne! Der blev rejst
over 10.000, kr. til missionsprojekter i Congo.
Til slut vil vi takke alle, som er med til at gøre Strandby Metodistkirke
til den menighed, Gud har kaldet os til at være. Tak for bønner, nærvær,
gaver og tjeneste, og for den måde vi er med til at vidne om Kristus, både
når vi er samlet til kirkens mangfoldige aktiviteter og når vi repræsenterer
ham i byen, andre steder i landet og verden.
Mark Lewis & Louise Aaen

Vision og målsætning for 2019-20
Vi ønsker, at 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. Menighedens fællesskab skal
arbejde med en række forskellige aktiviteter, som henvender sig til søgende
mennesker og fast forankrede mennesker, børn, unge og voksne, mennesker,
der står stille og mennesker, der er på vej.
Visioner og målsætninger hjælper os med at holde fokus på det store billede og samtidig arbejde med konkrete udfordringer og problemstillinger. Det er dem, der får vores hjerte til at slå hurtigt og som får os til at
arbejde for samme sag. Vores vision er altid større end det lokale arbejde.
Metodistkirken eksisterer også på landsplan: ”kirke med hjerte, hoved og
hænder” og på verdensplan: ”go and make disciples for the transformation of the world”. Alle disse formuleringer siger på forskellige måder det
samme, og omhandler den opgave, vi står med som kirke, både lokalt og
globalt. I år har vi valgt at formulere vores målsætninger indenfor det
strategiskema, som Metodistkirken i Danmark arbejder efter i 2016-2020.

Som landets største menighed må vi bakke op om planen og hjælpe med
at opfylde målene efter bedste evne. Nedenstående er et resultat af menighedens inspirationsdag i februar, hvor vi tænkte kreativt omkring de
4 forskellige arbejdsområder i strategiplanen, der har åndelig udvikling
som det centrum, der gennemsyrer det hele.
Fokusområder – muligheder at arbejde videre med:
Global sundhed
•
Understøtte og motivere en sundere og mere ansvarlig livsstil
omkring madvaner, bevægelse, alkohol og andre rusmidler,
mental helse, sociale medier, psykisk arbejdsmiljø og
arbejdsvaner ved at være gode eksempler.
•
Praktisere det sunde alternativ ved alle vores arrangementer.
Frugt eller brød ved siden af kage og slik. Frisk fisk!
Afvekslende bevægelse mellem stillesiddende aktivitet.
•
Starte eller henvise til eksisterende vandre- eller cykelgrupper,
der mødes ved kirken og inviterer andre med.
•
Vinterbaderne mangler et fast mødested
•
Et nyt tiltag kunne være pilgrimsvandring
Tiltag:

I tjeneste med fattige
•
Styrke vores forståelse af diakoni gennem undervisning, PR,
og relevant sjælesorg
•
Alle konfirmander til MSA
•
Udlandsprojekt, der kan engagere unge
•
Behov for besøgstjeneste – nødvendigt med struktur
•
Julehjælp, evt. med kommunen som samarbejdspartner
Tiltag:

Nye/revitaliserede trosfællesskaber
•
Hjælpe døbte medlemmer til bekendende medlemskab ved at
tale respektfuldt med folk om det. Kommunikere klart, at vi ikke
anser det ene medlemskab for at være bedre end det andet, men
også kommunikere klart hvad det vil sige at være metodist i
forhold til medlemsløfterne: (Hvad koster det? Hvad skal jeg
komme til? Hvad skal jeg hjælpe til med? Hvad vil det sige at leve
som kristen?)
•
Arbejde med gudstjenestefornyelse ved at inkludere flere
i forberedelsen og udførelsen, eksperimentere med musik og
kreative udtryk og tilbyde forskellige gudstjenesteformer
•
Etablere venskaber med nydanskere, migranter og flygtninge
•
Etablere venskaber med de unge voksne i menigheden
(de 25-45 årige)
•
Udfordre troens tærskel – frimodighed til at tale mere frit og
åbent om tro
•
Yoga, meditation og mindfulness – nye måder at udtrykke tro,
der er brug for at kristne er tilstede der
•
Huske at invitere til det næste, når aktiviteten er i gang
Tiltag:
Kristne ledere
•
Styrke forståelsen af nådegavernes brug, fx gennem en studie-   
gruppe eller et seminar. At være frivillig i kirken er et spørgsmål
om at tjene Gud med det han har gjort os gode til
•
Øge indsatsen for at få flere med i smågrupper, hvor der deles tro
og liv og undervises om åndelighed, fx ved at tilbyde projektorienterede grupper som ”vild med vilje”
•
Udvikle vores børne- og ungdomsarbejde gennem yngre leder-  
kræfter og en synlig menighed omkring
•
Sende ledere med til kirkens lederuddannelsestilbud
•
Uddanne og efteruddanne lægprædikanter
Titag:

MBUR indberetning 2018
Et godt arbejdsår er gået og jeg vil gerne starte med at sige tusind tak, til
alle de frivillige der uge efter uge, bruger deres fritid på at lege, synge,
danse, pionere, lave mad, kaffe, saft og meget meget mere. Uden jer ville
der ikke være noget børne- og ungdomsarbejde i Strandby.
Hilsen fra Erik Brogaard, MBUR formand,
nedenfor følger vores fælles indberetning.
Fælles temadag
Torsdag d. 17. Maj indbød MBUR til temadag, hvor overskriften var ”en
god balance” og temaet var perfektionisme. Psykolog og stifter af hjemmesiden girltalk.dk, Anne Bjerre, samt tidligere professionelle håndboldspille Rikke Nielsen, var inviteret til at fortælle om perfekthedskulturen,
der florere mere og mere blandt ungdommen. Det var en aften hvor fortællingerne kom tæt på Annes private oplevelser omkring hendes opvækst
fra barn til ungt menneske, men publikum kunne også nikke genkendende til flere af historierne, følelserne og frustrationerne. Rikke fortalte om
hendes oplevelser med datteren Magda, som er født med downs syndrom,
hvordan det har påvirket både hende og resten af familien. Hun fortalte
også om hendes fantastiske projekt med Lykkeliga, som er en håndboldliga udelukkende for børn med et handikap. Heldigvis bød aftenen også på
sjove historier og man kunne tage fra kirken med oplevelser til eftertanke
og en smule ondt i lattermusklerne.
Fælles familiegudstjeneste
Tema for familiegudstjenesterne har i denne sæson været verdens uretfærdighed. Vi har hver gang set et lille videoklip med Sigurd og Snapper,
der behandler spørgsmål om penge, skole, natur og hører om Toppers
tur til Afrika, hvor livet er lidt anderledes end herhjemme i Danmark.
Aftenen starter med kaffe hvorefter der er gudstjenesten. Børn og voksne,
unge og gamle, er sammen om kreative aktiviteter og spændende bibelhistorier, nadverfællesskab og dansepigernes og børnekorets optræden nydes. Aftenen rundes af med mad fra Rosendals Madhus. TAK til mange
frivillige på køkkenholdene!

Klub 3 og konfirmandundervisning
I år har vi 9 konfirmander og 5 minikonfirmander. De deltager alle engageret i undervisningen med meget begejstring, undring og har mange
gode spørgsmål om Gud.
SÆRLIGT FOR MB
Myretuen
I Myretuen er vi ca. 20-30 børn og voksne, - en hyggelig flok der mødes
hver onsdag fra kl. 10-12. Vi har besøg af en privat minibørnehave med
5 børn fra 3-6 år og 1 privat dagplejer med 5 børn fra 1-3 år og mødre/
fædre/bedsteforældre med deres små børn fra 0-5 år og kaffegæster!
Vi hygger med sang, leg, saks og papir, bamser, yogastik, snak, madpakker og kage!!! Der er godt gang i mange gode lege og aktiviteter for krop
og sjæl! Vores store kirkerums ”lange gang”, bliver også anvendt til de
større børns udfoldelser med sanglege, huler og ”gymnahop”, hvor vi rigtig får brugt krudt og bevæget os, og de yngste børn, kan så indimellem,
få lidt ro i deres leg i pyramidesalen! I foråret har vi haft besøg af Mette
der havde ”Yogastik” med os 1 time 3 onsdage i træk. Det blev vi rigtig
glade for, så vi fik besøg af Mette igen, da vi startede op efter sommerferien. Stor TAK til Strandbyspejderne og MBUF for go´e sponsorbidrag,
så vi kunne få en sjov og go` oplevelse med ”Yogastik”. Nu har vi været
så heldige at få sponsoreret et fint beløb fra DUFs Lokalforeningspulje til
Yogastik-redskaber, som vi nu skal ha´ købt ind, så vi selv kan forberede
og holde ”Yogastik”. Mange af byens mødre og børn har været meget trofaste i årets løb, men desværre har vores kirkes medlemmers mødre og
børn, ikke mødt op??? I år til juleafslutning i kirken, var vi igen en stor
flok private og kommunale dagplejere, små og store myrer, forældre og
bedsteforældre, dejligt både i kirken og til julehygge bagefter, med julesange, æbleskiver og besøg af julemanden! Stor TAK til meget trofaste medhjælper Birthe S. Christensen og kaffedamer Anne Marie Bech
og Mona Thomsen og alle der frivilligt forsyner os med hjembagt kage,
uhm!!!

3 go`e, spændende, udfordrende og hjertevarme og oplevelsesrige år fik
vi på Frederikshavn Asylcenter med skønne børn, mødre og fædre i Myretuen der. Èn familie, 2 børn og 2 voksne konverterede til kristne og blev
døbt i februar i vores kirke. En familie, som nu bor i Tyskland og får hjælp
fra Metodistkirken i Tyskland og som vi stadig har nær kontakt til, dejligt!
Asylcentret lukkede maj 2018. Tak til frivillige hjælpere!
Hilsen fra Marianne Pedersen
Børnekoret
”De gamle” fortsætter lidt endnu… for en stor, frisk og frejdig flok på
20-25 børn og mange forældre, hygger med sang, hop og spring, instrumenter, leg og fællesskab hver onsdag. Tak til Andrea, der sætter rytme
og larm på, med ”Cajon-trommen”! Vi har nydt endnu et dejligt år med
sang og glæde, MEN ville blive glade, hvis der var nogle yngre kræfter, der
tænkte på, det kunne være sjovt at lede Børnekoret - for vi kan da ikke
undvære ”Byens Bedste Børnekor”? Stor TAK til Kaffe-Hanne Krag der
sørger for saft og mundgodt hver onsdag og Kristina og Anette Frydkær
der er afløsere! Børnekoret synger hvert år til åbningen af ”Julebasaren”
og til ”Vi synger julen ind”. Her kan vi se og mærke en stor glæde hos vores børn. Det at være med i det store Luciaoptog, sammen med de større
børn og unge fra kirken, er en dejlig oplevelse for børnene og en fin mangeårig tradition! I Evangelisk Alliances Bedeuge havde vi sidste år en rigtig fin oplevelse. Rigtig mange var vi, MEN i år var vi kun 3 børn fra vores
kirke, der gik med i fakkel-optoget fra Metodistkirken til Folkekirken.
Vi havde en dejlig aften, først kreative hos os og bagefter til Folkekirken,
hvor vi sluttede med nadverandagt, - og spaghetti og kødsovs!
Hilsen fra Peer Thaarup og Marianne Pedersen!
Dans
Efter børnekor har Emily Connors og Olivia Aaen samlet en håndfuld
piger til dans. Det er sjovt at røre sig til musik og få lov at optræde til en
familiegudstjeneste engang imellem.

SÆRLIGT FOR MM
Ichthus
Ichthus har haft et rimeligt stabilt år, selv om vi kunne ønske os flere
kormedlemmer og flere fremmødte til øvelserne. Men vi er overalt taknemmelige for Ichthus og de gode stunder, vi har delt sammen i løbet
af året. Vi fortsætter med konceptet, hvor vi blander forskellige stilarter,
nemlig klassisk, gospel og rytmiske salmer. Den musikalske ledelse deles
af Anne-Kirstine Clausen, Carsten Morsbøl og Mark Lewis, og Camilla
Fredsby står som dirigent, når vi synger til offentlige anledninger.
Sæsonen fik en gunstig start, især på grund af en tur til København i
oktober for at synge sammen med gospelkoret Kefas. Det var en dejlig
weekend, hvor vi holdt workshop sammen, sang til en gospelgudstjeneste og udviklede en stærkere tilknytning til et af Danmarks allerbedste
gospelkor. 15 Ichthus medlemmer var med på turen, og vi ser frem til
fremtidige arrangementer med Kefas.
Blandt korets andre arrangementer, har vi igen medvirket til kirkens
skærtorsdag Påskedrama. Vi har planer om, at medvirke til et andet slags
skærtorsdag arrangement i 2019. Vi var med til at synge julen ind i december, og har igen slået os sammen med Folkekirkens rytmiske kor, bl.a.
til festgudstjenesten i marts, hvor Metodistkirken og Folkekirken tegnede
en landsdækkende pagt, og til vandringsgudstjenesten i januar.
Som hentydet, er der altid plads til flere deltagere! Vi håber at flere sangglade folk vil tage del i vores liv og fællesskab i tiden, der kommer. Tak
til alle for dejligt samvær og korfællesskab. Vi glæder os til fortsat gode
stunder, hvor vi synger til Guds ære med vores brogede repertoire!
Mark Lewis, på vegne af Ichthus

SÆRLIGT FOR MS
Bestyrelsen
Bestyrelsen været samlet 3 gange siden den ekstraordinære General forsamling i maj 2018. Bestyrelsen arbejder stadig på at konkretisere hvad
det er den skal tage sig af og i hvad form.
Vi er 2 tropsledere, 2 forældrerepræsentanter, 3 spejderleder, 1 præst, og
så en Kassere som er tilsat. Helt konkret er der lavet et budget, både for
året 2018 og 2019, lidt sent for 2018, men en opgave der var behov for at
løse, så de forskellige udvalg havde/har et overblik over hvad de har af
midler for året.
Ændring af Frederikshavnerordningen, Bestyrelsen har været aktiv i forhold til det arbejde, Frederikshavnskommune har lavet med ændring af
tilskud til foreninger. Rasmus har lavet et rigtig godt høringssvar og Inger
og Rasmus har deltaget i flere møder om emnet.
Der er arbejdet med Vedtægter, de er blevet pudset af, så vi nu gerne skulle ha` et sæt vedtægter det er helt opdateret. De er til afstemning senere
i dag.
Derudover har der været opfølgning på de forskellige spejdergrupper, udvalg og faste arrangementer som Sankt Hans, Stafet for livet, Guirlander
og Julebasar.
Vi skal i 2019 forsat udvikle og forbedre arbejdet i Bestyrelsen og er modtagelig for gode råd og opgaver. Der bliver blandt andet arbejdet med en
ledertur 2019 og så holder bestyrelsen sig også orienteret om status på
Sommerlejren 2019 på Farmen i uge 28.
Der er også fokus på at finde en praktisk/smart løsning på registrering af
de timer I som spejder bruger. Det er en vigtig opgave I har, det er vores
dokumentation til Frederikshavnskommune når vi søger penge hjem til
vores arbejde.
Vi ser frem til endnu et godt spejderår i 2019.
Claus Pedersen, formand

Gruppen
2018 har som sædvanligt budt på mange gode spejder oplevelser for hele
gruppen. Det har været første hele år med lørdagsmøder, og vi er efterhånden ved at have konceptet på plads. Det er tydeligt at ledere og børn
får meget ud af at være sammen på tværs af aldersgrupper, og det er altid
spændende at se hvad der foregår hos de andre. Lederne nyder også at
alle er der på samme tid, så der er mulighed for at få snakket på tværs af
grupperne.
Vi må desværre erkende at det har været sværere end forventet at rekruttere nye børn. Trods en god indsats i forbindelse med skolestart og vores
arbejde med at være synlige i lokalområdet har vi ikke haft den tilgang af
nye børn som vi havde håbet. Vi skal være flere end vi er nu for at gruppen fungerer optimalt, og det er her vi for alvor skal ligge vores kræfter
fremover. At vi har for få nye børn betyder også at grundlaget for at rekruttere nye ledere blandt forældrene er for småt, og det betyder at vi
stadig er samme ledergruppe, på trods af ønsket om at få nye kræfter ind.
Men vi fortsætter med at lave spejderarbejde af høj kvalitet for alle vores
børn og unge.
Vi har været afsted på mange ture og arrangementer i årets løb. Dels har
der været de faste arrangementer som Nytårslejr, Sankt Hans, Stafet for
Livet, PFT, Guirlandebinding og Julebazar, og derudover har året også
budt på vores første lokale landsarrangement da Farmen var udgangspunkt for LPK i pinsen. Det var fantastisk at se området fungere som rigtig lejrplads for patruljer fra hele landet, og deltagerne var begejstrede for
Farmen og Strandby som aktivitetsplads for en større lejr. Storspejderne
tog på en utraditionel sommerlejr i form af en kanohike i Sverige. Med
det vejr som sommeren bød på, kunne det kun være en bragende succes.
Kommunen lagde i efteråret op til at lave drastisk om i tilskudsordningen
under folkeoplysningsområdet, hvilket skabte noget røre blandt kommunens foreninger. Heldigvis valgte politikerne at inddrage foreningerne i
processen, og den endelige ordning tilgodeser de fleste af de ønsker som
vi havde sendt til politikerne.

Arbejdet med vores egen organisering fortsætter. Vi er desværre ikke
kommet så langt som vi have håbet, men vi tror stadig på at det er den
rigtige vej at gå. Der skal lægges mere arbejde i at få de forskellige udvalg
til at fungere, og vi skal fortsat være bedre til at inddrage tidligere spejder,
forældre og andre i vores arbejde. Det kommer vi meget længere med i
2019.
2019 er også året hvor Farmen skal stå sin prøve som lejrplads for en MS
landslejr. Det bliver spændende om det kommer til at fungere så godt som
vi har håbet og drømt.
Tak til alle for den store indsats der er gjort i 2018, og et ønske om at 2019
bliver endnu et fantastisk spejderår.
Rasmus Aaen, gruppeleder

Statistik, Metodistkirken i Strandby
2018

2017

1.

Bekendende medlemmer den 1. Januar

490

485

2.

Optaget ved bekendelse

7

11

3.

Tilflyttede

4.

Fraflyttede

3

1

5.

Udmeldte

1

6.

Slettet

7.

Døde

2

5

10.

Bekendende medlemmer den 31. december
i alt

491

490

11.

Døbte medlemmer den 1. Januar

274

253

12.

Døbte

16

15

13.

Optagne eller tilflyttede

0

11

14.

Fraflyttede, slettede og udtrådte

15.

Døbte medlemmer under 18 år

136

133

16.

Døbte medlemmer over 18 år

145

141

20.

Døbte medlemmer 31. december i alt

290

274

30.

Samlet antal bekendende og døbte medlemmer den 31. december

781

763

41.

Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)

1

4

42.

Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)

2

5

43.

Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i
pkt. 50)

10

13

44.

Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.)

105

107

45.

Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)

8

6

50.

Samlet antal deltagere i undervisning og
smågrupper
113

113

den 31. december (44+45)

51.

Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund

42

41

60.

Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den
31. december (51)

42

41

70.

Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd 0
den 31. december

0

71.

MB - Metodistkirkens Børnearbejde

26

28

72.

MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund

0

9

73.

MS - Metodistkirkens Spejdere

97

118

74.

MM - Metodistkirkens Musikarbejde

20

20

75.

Deltagende børn & unge (til og med 25 år),
som ikke er registreret i MBUF

70

70

80.

Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den 31. december

213

245

90.

Kontaktkreds den 31. december
(Personer som deltager i kirkens arbejde,
men som ikke er registreret i øvrigt)

240

240

Lægprædikanter den 31. december

9

9

Totalt pastoralt ansvar den 31. december

1030

1023

Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse

94

101

Prædikepladser og steder hvor der drives
virksomhed inkl. hovedkirke

2

2

Antal siddepladser i kirkebygningerne

200

200

Kirkebygninger

1

1

Andre ejendomme og andele af ejendomme

2

2

2018

2017

1.

Kollekter, indsamlinger, gaver (medlemmernes ydeevne/vilje)

1.352.181

1.618.777

1a.

- heraf indkommet via forpligtelseserklæring

767.652

842.697

1b.

- heraf indkommet via gavereglen (5.500-kro- 468.042
ners-reglen)

453.325

2.

Lejeindtægter, indtægter af fast ejendom,
renter af formue

130.355

126.897

115.218

114.343

252.836

153.802

(Afkast af menighedens samlede værdier)
2a.

- heraf indkommet lejindtægt fra arbejdsgrene, som via fritidsloven får
kommunale tilskud (offentlige tilskud)

3.

Indtægter ved menighedens andre aktiviteter

4.

Modtaget fra kirkens hovedkasse til:

4a.

præstens løn

0

0

4b.

ejendomme

0

0

4c.

aktiviteter

0

0

5.

Menighedens andel i præstens/præsternes
kontantløn

699.998

688.227

6.

Menighedens udgift til leje/forrentning/vedligeholdelse af præstebolig(er)

121.542

11.015

7.

Øvrig udgift til fast præstelig betjening
(varmepenge, ATP, kørsel m.v.)

45.200

49.500

I alt (5+6+7)

866.740

748.742

8.

Drift og vedligeholdelsen af kirken

236.275

682.111

9.

Ny-investeringer (driftsmidler i kirken, inven- 50.474
tar)

56.493

10.

Udgifter ved andre ejendomme

6.582

17.009

I alt (8+9+10)

293.331

755.613

Menighedens virksomhed

360.000

215.000

11.

12.

Ydelser ud af lokalmenigheden
Iligninger

168.150

162.750

Kollekter, bidrag til hovedkassen

40.000

40.000

12c. Kollekter, bidrag til andre formål

23.165

30.284

I alt

231.315

223.034

Antal kirker

1

1

Friværdi, kirken/kirkerne

1.500.000

1.500.000

25.000

25.000

Antal præsteboliger

1

1

Friværdi, præstebolig(er)

500.000

500.000

Antal andre ejendomme

1

1

Friværdi, andre ejendomme

230.000

230.000

Aktive penge (disponibel beholdning)

122.668

80.292

13c. Inventar, kirken/kirkerne

16.

(kassebeholdning, midler der er disponible til
menighedens drift)
17.

Passive penge (ikke-disponibel beholdning)

0

0

18.

Anden gæld end ejendomsgæld

0

0

Samlet formue ekskl. ejendomme

122.668

80.292

303.745

248.460

19. Arbejdsgrenenes beholdning

Tillidshverv 2019/2020
Personnavn		

Periode

Valg

Formand menighedsrådet
Gitte Thaarup 			

1 år

- genopstiller

Lægleder
Margit Hansen		

1 år

- genopstiller

Sekretær
Dorte Bhutho		

1 år

Forslag:

Kasserer
Knud Kreilgaard
1 år
			
Kirkeværgeråd		
Christian Mandrup Hansen 3 år, 2019
Birthe Sinne Christensen
3 år, 2020
Per Christiansen, formand
3 år, 2021
Inger Svendsen
3 år, 2021
Medhjælperråd
Mette Thaarup, formand
Kirsten Nygaard
Karin Thaarup		
Anne Kirstine Nielsen
Anni Birkving		
Hanne Thomsen

3 år, 2019
3 år, 2019
3 år, 2020
3 år, 2020
3 år, 2018
3 år, 2018

Webmaster (kirkens hjemmeside)
Henning Møjen
2 år, 2018
Fotograf
Camilla Fredsby		
Marianne Pedersen

2 år, 2018

- genopstiller
- genopstiller

Forslag:
- genopstiller

Forslag: Jakob Pedersen
Forslag:

Personnavn		

Periode

Valg

Pastoralkomite
Helle T. Christiansen, formand 3 år, 2019 - genopstiller
Amalie Clausen (under 30 år) 3 år, 2019 - genopstiller
Gitte Thaarup			
3 år, 2019 - genopstiller
Niels Krogsgaard Jensen
3 år, 2020
Henrik Carlsen
3 år, 2021
Anne Robenhagen
3 år, 2021
Henning Thaarup (1. årsmøderepræsentant)
Finanskomite
Jan Thaarup, formand
1 år
- genopstiller
Anne-Mette Thomsen
3 år, 2019 - genopstiller
Kirkeværgerne
kassereren
læglederen
menighedsforstanderen
1. årsmøderepræsentant
formanden for menighedsrådet
Henrik Carlsen (Fr.havn-ordning- valgt 2006)
Repræsentant til årskonferencen 2017 til 2020
1. repr. Henning Thaarup			
2. repr. Helle Christiansen		
3. Lise Hjørne (under 30)
1. supl. Erik Brogaard
2. supl. Anne Mette Thomsen
Revisionskomite
Niels Krogsgaard Jensen
Uffe Thaarup			
Søren Nygaard			

3 år, 2019 - genopstiller
3 år, 2020
3 år, 2021

Forslagskomite
Menighedsforstanderen
Claus Pedersen
Mette Thaarup		
Margit Hansen		
Christina Jensen (u. 30 år)
Anne-Kirstine Clausen
Kirsten Nygaard

3 år, 2019
3 år, 2019
3 år, 2020
3 år, 2020
3 år, 2021
3 år, 2021

Forslag:
Forslag:

Arbejdsgrenes ledere
MK: Kollektiv ledelse. Kontaktperson: Elsebeth Hjortshøj
MU: Kontaktperson: Louise Aaen
MM: Mette Christensen, Maggi Pinholt, Mark Lewis
MS: Rasmus Aaen, Christina Jensen, Claus Pedersen, Katrine Risager,
Helle Christiansen, Marianne Andreassen, Peer Thaarup
MB: Hanne Krag, Marianne Pedersen, Peer Thaarup
MBUR formand: Erik Brogaard - genvalgt ved MBUR generalforsamling
MBUR Kasserer: Inger Svendsen - genvalgt ved MBUR generalforsamling
		
Lægprædikanter
Teddy Thomsen
Helle Thaarup Christiansen
Henrik Carlsen
Dorthe Bhutho
Bente Skov
Elisabeth Andersen
Bente Aalbæk
Kirsten Nygaard
Camilla Fredsby
Lægdiakon: Elsebeth Hjortshøj
Menighedsrådet, ledes af:
Formand, lægleder, menighedens præster, kasserer, formænd for hhv.
pastoralkomite, kirkeværgeråd, medhjælperråd, finanskomite, MBUR,
foruden en repræsentant fra MK og MS

I øvrigt (Menighedsrådets ansvar)
Gennemgang af medlemsprotokol: Inger Svendsen, kassereren
					menighedsforstanderen
Kontraministerialbogsfører:		
Henning Pedersen
Menighedens historie:		
Præstekontoret
Referant til metodistkirken.dk:
Præstekontoret		

