kommentar

maj/juni

METODISTKIRKE

2019

STRANDBY

”Verden er fuld af konflikter, og ting, som ikke kan forsones. Men der kommer øjeblikke, når vi kan omfavne hele rodet, og det er det, jeg mener med ’Halleluja’.” Sådan forklarede den eminente sangdigter,
Leonard Cohen (1934-2016) titlen på sin genkendelige sang “Halleluja”, som først blev udgivet i 1984,
og siden er blevet fortolket af kunstnere fra hele verden. ”Halleluja” betyder selvfølgelig ”lovet være
Gud”, og selv om sangens opfordring til lovprisning af Gud er tvetydig, kan man ikke nægte relevansen
af indholdet i nutiden.
”Verden er fuld af konflikter…” Der er ikke noget nyt ved denne erklæring, men det kan sagtens føles
som om, at tilstanden er blevet forværret i lyset af dagens splittelser. Det er sandt for verden, og det
er også sandt for kirken. Metodistkirken på verdensplan er f.eks. havnet i en stor konflikt, som nu truer
med at splitte vores trossamfund. Som mange har hørt, indkaldte kirkens lovgivende myndighed, Generalkonferencen, sine delegater til en ekstraordinær konference i februar for at tage stilling til kirkens
overordnede indstilling til ægteskab mellem personer af samme køn og præsteordination af homoseksuelle, der lever i parforhold. Følelserne er løbet løbsk, efter at en snæver majoritet valgte at fastholde
kirkens traditionelle indstilling, som bevarer forbuddet mod disse praksisformer.
Vi kan regne med heftig debat og dialog i den kommende tid, men konflikten rejser mere generelle
spørgsmål, der handler om konfliktløsning og forsoning. Hvordan skal vi reagere over for mennesker,
når vi er skarpt uenige? Hvordan kan vi komme videre, når vi alle er overbeviste om, at vi har ret? Når
der er afstemning, vil der naturligvis være ”vindere” og ”tabere”, men det er bestemt ikke nogen garanti, at vejen, der bliver valgt, er den mest hensigtsmæssige og bæredygtige vej på sigt. Som Cohen
siger, ”der er ting, som ikke kan forsones”. Når det gælder vores verdensomspændende kirke, er der
bestemt ikke nogen overraskelse i, at folk kan være så uenige. Vi omfatter befolkninger fra forskellige
kulturer og med forskellige verdensbilleder. I sådan en situation, kan det ikke nytte noget, at ”bekæmpe ild med ild”. I en kamp for værdier, må vi desværre konstatere, at vi kan miste vores værdier i
den måde, vi kæmper på.
Og det fører os til den mest dybsindige del af Cohens bemærkning: ”Halleluja” kommer, når vi er i
stand til at ”omfavne hele rodet”. Som ofte er tilfældet, kan en krise skabe anledning til vækst, udvikling og fornyelse. Det vil vi håbe på og arbejde for, på tværs af et svært spændingsfelt. Strandby
Metodistkirke vil imidlertid stå fast ved vores værdier, som afspejler åbenhed, imødekommenhed og
inklusivitet. Vi gør det i øvrigt med den stærke overbevisning, at mennesker generelt har behov for en
kirke, der kan være en vejviser for håb, forsoning og Guds rige i en brudt verden.
Mark Lewis

“

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

aktiviteter
Indskolingen på Strandby Skole til Råbjerg Mile
I begyndelsen af juni glæder vi os til sammen med Folkekirken i Strandby-Elling at invitere 1.-2. klasse fra Strandby Skole
til et spændende læringsforløb om Moses. I kristendomstimerne kommer børnene til at beskæftige sig med historierne
om Moses og i billedkunst skal de bl.a. fremstille en vandrestav. Det hele kulminerer 7. juni, hvor en stor bus kommer og
henter alle 100 børn og kører dem til Råbjerg Mile, hvor de
skal på ørkenvandring som Moses og løse forskellige opgaver
undervejs. Ideen stammer fra Sæby Kirke, hvor sognemedhjælper Birgit Aaen i mange år har udviklet og afholdt projektet til stor glæde for elever og lærere. Vi er meget taknemmelige for at få lov til at videregive det til børnene i vores
skoledistrikt.

Lidt om sommerferie på Framnäs
Framnäs er ægte svensk landidyl. Det er et kursuscenter og
feriested, ejet af Metodistkirken i Sverige og åbent for alle.
Beliggende på et næs ved søen Ören, omkring 30 km nord for
Jönköping, godt gemt af vejen fra al stress og larm og omgivet af svensk natur. Bygningerne består af hovedbygning og
spisebygning, samt flere hytter, hvor man kan booke sig ind
og bo i “dansker-ugerne” uge 28-30. Der er stadig enkelte
pladser i uge 28 og 30, ellers kan Framnäs anbefales til næste år. En Framnäs uge består af den mængde aktivitet eller
afslapning, som man selv ønsker. Spisetiderne følger gammel
svensk tradition med to hovedmåltider om dagen, men har
man lyst til at tage på udflugt med madkurv, så giver man
blot besked i køkkenet. Der er kanoer til fri afbenyttelse og
der er rig mulighed for at bade i søen eller dyrke sport indendørs eller udendørs. Der arrangeres duathlon, vandrutschebane og lejrbål i løbet af ugen. Dagen begynder med familieandagt, der er med til at skabe værdifulde rammer omkring
ferien. Med masser af fællesskab - og med den fantastiske
natur lige udenfor døren - er der masser at takke for hver
eneste morgen. Læs mere på facebook, hvor Framnäs har
sin egen gruppe med fotos fra de sidste år og flere praktiske
oplysninger.

Danskeruger 28.-30. på

Israelsrejser med Klaus Laursen og Bibelen Live
Skærtorsdag kunne man opleve Bibelen Live i Strandby Metodistkirke. Klaus Laursen reciterede passionsberetningen
fra de sidste kapitler i Markusevangeliet. Det er blevet Klaus'
levevej at rejse rundt i hele Danmark og på den måde være
med til, at gøre bibeltekster levende på en anderledes måde,
end hvis man selv sidder med sin bibel og læser i den. Men
det er også muligt at opleve Bibelen Live på rette sted. Fra
den 8. til den 16. september kan du komme med på en rejse,
som Klaus laver i samarbejde med Felix Rejser. Rejsen går til
Israel, hvor bl.a. hele Markusevangeliet kan opleves reciteret
og dramatiseret rundt på de forskellige steder, hvor begivenhederne fandt sted for snart 2000 år siden. Udover Markusevangeliet kommer man også til at opleve Bjergprædikenen
Live, siddende på skråningen af Saligprisningernes Bjerg og
med udsigt ud over Genesaret Sø. Og naturligvis går turen
også til Betlehem, hvor Klaus vil recitere de kendte ord: ”Og
det skete i de dage...”. Du kan finde hele rejseprogrammet på
felixrejser.dk eller ved at kontakte Klaus via hans hjemmeside
www.BibelenLive.dk.

Klaus Laursen reciterer Bibelen Live, også i Israel

Besøg fra USA
Davidson UMC Choir
22.-24. juni får vi besøg af et kor fra Davidson United Methodist Church, North Carolina, USA. Vi forventer 38 gæster i alt,
som bliver indkvarteret hos værtsfamilier fra menigheden, og
koret vil medvirke både til gudstjeneste og Sct. Hans aften i
Strandby. Vi glæder os til den store anledning, og håber på
stor opbakning fra menigheden og byen i øvrigt!

aktiviteter

spis sammen
Venskabsmiddag - Fredag 24. maj kl. 17-20
I kirken vil vi denne fredag aften gentage den utroligt dejlige
venskabsmiddag mellem nye og gamle danskere, som vi afholdt første gang i januar. Når vi spiser sammen, fornyer vi
gamle venskaber og forstærker nye. Formålet med aftenen
er at være ven - og være menighed - for de mange nye danskere, som leder efter danske venner og en naturlig vej ind i
det danske samfund. Ta’ det mad med, I ellers ellers ville have
spist derhjemme, så dækker vi et stort fælles ta' selvbord i
pyramidesalen med mad fra hele verden, og glæder os over,
hvor forskellig - og alligevel ens - mad kan være. Og så spiser
vi sammen, mens vi lytter til hinandens historier. Efter maden
synger vi danske sange og lærer syriske danse. Børn, unge,
voksne og ældre. Fredag 24. maj er i øvrigt den dag, hvor John
Wesley for første gang oplevede Gud som en nærværende
Gud. En oplevelse, der tændte bål i hans hjerte og satte skub i
Englands sociale og åndelige reformation op gennem 1700tallet. Kirke for John Wesley blev at nå ud til dem, der allermest
har brug for nyt livsindhold og nye fællesskaber. Du er velkommen til at komme og være med.

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. Du er velkommen til at kigge ind og opleve lidt af det, der foregår. Du kan
se program og priser på enkeltmåltider på metodistkirken.dk

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

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

fars dag

Onsdag 5. juni kl. 17-19
Kom og vær med til at fejre fars dag, når kirkens børnearbejde
holder sommerafslutning med hoppeborg og sjove lege. Grillpølser og brød 20 kr. Tænk om vi kunne samle rigtig mange af
menighedens børnefamilier til et par hyggelige timer.

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

strandbyspejder.dk

kalender
strandby metodistkirke i maj
Lørdag 4. maj kl. 12-16
Idrætsefterskolen Lægården fejrer 50 års jubilæum
Lægården åbner dørene til en festdag med gymnastikopvisning, sang og taler og rundvisning på skolen. Alle, der har
haft deres gang og hjerte på skolen er velkomne.
Søndag 5. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Mark Lewis

køleskabs
magneten
Søndag 12. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Louise Aaen
Ved kirkekaffen giver de, som repræsenterer vores menighed
og børne- og ungdomsarbejde ved Metodistkirkens landsmøde, en introduktion til de emner, der skal behandles og de
beslutninger, der skal træffes på konferencen.
16.-19. maj - Metodistkirkens landsmøde på Lægården
Søndag 19. maj kl. 10.00
Gudstjeneste
Henrik Carlsen
Mandag 20. maj kl. 10.00
De grå synger i Metodistkirken
Folkekirken og Metodistkirken i Strandby indbyder alle
sangglade seniorer til hyggelige formiddage, hvor vi finder
salmebogen frem, synger og drikker kaffe
Torsdag 23. maj kl. 19.30
Infoaften om medlemsoptagelse
Velkommen til en uforpligtende orientering ved præsterne
om, hvad medlemsoptagelse indebærer og hvad det vil sige
at være metodist.
Fredag 24. maj 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.

Mandag 6. maj kl. 19.30
Mandagslæsegruppen holder sommerafslutning
Onsdag 8. maj kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Louise Aaen
Børnekoret giver sommerkoncert. Der bliver danseopvisning,
dejlige sommersange og bibelhistorie om krig og kærlighed.
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.
Lørdag 11. maj mellem kl. 14-17
Åbent hus i præsteboligen
Nina Lewis inviterer menigheden til uformelt åbent hus i
anledning af sin 60 års fødselsdag. Det foregår på Karlsvej
1, hvor der bydes på kaffe og kage

Søndag 26. maj kl. 10.00
MISSIONSSØNDAG
Gudstjeneste
Mark Lewis
Under gudstjenesten indsamler vi kollekt, øremærket til
menighedens lokale missionsarbejde.
Ved kirkekaffen efter
gudstjenesten får vi
dugfriske nyheder
fra landsmødet,
når menighedens
repræsentanter
aflægger rapport
fra forhandlingerne

abs
kølesketen
magn

kalender

strandby metodistkirke i juni
Søndag 2. juni kl. 10.00
KRISTI HIMMELFART
Gudstjeneste med nadver
Louise Aaen
Mandag 3. juni kl. 13.30
MK - Metodistkirkens Kvinder tager på udflugt til Lykkegård
og indtager efterfølgende kaffe på Tannishus. Kørsel i private
biler fra kirkens parkeringsplads
Onsdag 5. juni kl. 17-19
Kirkens børnearbejde holder sommerafslutning på græsplænen udenfor kirken. Hoppeborg, sjove lege, grillpølse med
brød til 20 kr. Kom og vær med til at fejre Farsdag sammen
med andre børnefamilier.
Fredag 7. juni kl. 8-14
Bibelløb for indskolingen på Strandby Skole,
arrangeres i samarbejde med Folkekirken
Søndag 9. juni kl. 10.00
PINSE
Højtidsgudstjeneste med bordkollekt
Mark Lewis

22.-24. juni Besøg fra USA, Davidson UMC Choir
Søndag 23. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
Davidson UMC Choir medvirker
Søndag 23. juni kl. 20.00
Skt. Hans aften på Søndre Strand
Båltaler: Kevin Turner fra Davidson UMC Choir
Søndag 30. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

sommerens lejre
Uge 27 - Børne- og Betweenlejr på Lægården, Holstebro
Torsdag 13. juni kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Søndag 16. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen
Efter gudstjenesten er der info og indskrivning af næste års
konfirmandhold
Søndag 16. juni kl. 18.00
Gamle konfirmanders aften – Grill hos Louise og Rasmus
Aaen, Strandvej 30, tilmelding 2138 0070

Uge 28 - Spejderlejr på Spejderfarmen, Strandby
Uge 28-30 Danskeruger på Framnäs Semesterhem i Sverige
Uge 32 - Sommerhøjskole på Solborgen, Odsherred
Informationer findes på metodistkirken.dk
strandby-metodistkirke.dk og strandbyspejder.dk
Invitationer ligger fremme i kirken

nyheder
Dødsfald
Henrik Christian Thomsen døde 3. marts og blev bisat fra
kirken 9. marts
Ære være Henrik Thomsens minde
Barnedåb
Agnes Holm Kajgaard, datter af Isabella og Jakob Holm Kajgaard, blev døbt 24. marts
Fødselsdage
70 år - 28. juni, Ingrid Legaard Jensen
75 år - 4. maj, Tove Stensborg Jakobsen
85 år - 27. juni, Winna Joan Jensen
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

Indsamling til Metodistkirken i Letland
I foråret gjorde vi sammen en indsats for at hjælpe en økonomisk trængt søsterkirke i Letland. Det blev i alt 19.434 kr. som
er sendt afsted med varme hilsner, sammen med i alt 75.000
kr. fra andre danske metodistkirker og Metodistkirkens Missionsråd. Gaven er modtaget med stor tak. Her fra Strandby Metodistkirke skal der også lyde et stort tak til alle i menigheden
og i vores venskabskreds, der har bidraget på den ene eller den
anden måde.

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
Diakon:
Elsebeth Hjortshøj
tlf: 2834 2289

Menighedskoordinator:
Marianne Pedersen
tlf: 3030 1098
email: koordinator@strandby-metodistkirke.dk
Kasserer:
Knud Kreilgaard, Tranevej 11
email: kreilgaard@outlook.dk
tlf: 2967 4474
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