Strandby Metodistkirke
Forår 2020
Og når Gud gi’r liv og gør det underfuldt og grønt,
bli’r det påske og opstandelse og skønt!

Velkommen i kirke

“

Strandby Metodistkirke skal være en
levende kirke i lokalområdet med plads til alle
menneskers møde med den levende Gud.
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Leder: Menigheden i menigheden.
Nytårskoncert. Spis-sammen-aften.
Januar.
Netværk i menigheden. Unge & Musik.
Februar. Ny studiegruppe.
Strandbyspejder.
Myretue. Børnekor. Kristuskransen. Yoga.
Gudstjenester. Fadervor som fællesskab.
Marts.
Koret Ichthus. Cafe Hjerterum.
April.
Kirkelige handlinger og informationer
Her fanger du os!

Udgivet af Menighedsrådet & Børne- og ungdomsrådet
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Menigheden i menigheden
Kender du de russiske babushka-matryoshka dukker? Hver dukke er unikt håndlavet og smukt dekoreret. Du kan skille den ad og afsløre mindre dukker
indeni. Navnet betyder bedstemor eller gammel kone
og er forbundet med billedet af en stærk og sund
kvinde, der er mor til mange. Et symbol på familieskab og frugtbarhed, der også siger noget livsbekræftende om, hvad kirken er for noget.
Kirken er meget mere end en bygning. Den består
af levende sten. En organisme, der giver liv til tro,
og bærer på noget, der er større end sig selv, nemlig
budskabet om Guds nåde og kærlighed til alle.
Enhver menighed uanset trosretning er unik og helt
sin egen. Den har selvfølgelig et institutionelt præg
qua sin tradition, sine programmer og sine præster,
men indeni gemmer der sig flere lag af fællesskab
og folkelighed, der gør kirken i stand til at kommunikere og skabe kontakt til mennesker i dag. I
enhver menighed bør der være mindre menigheder
eller enheder, der gør kirken i stand til at være
et tilgængeligt socialt netværk og en stemme ud i
samfundet, som kirken altid er en del af.
Et eksempel på ”menigheden i menigheden” i Strandby
Metodistkirke er vores børne- og ungdomsafdeling,
der er med til at åbne dørene til sjove og meningsfulde aktiviteter i løbet af ugen. Vi vil gerne tilbyde
byens børn og unge et kristent miljø, der former dem
gennem mødet med den Gud, der fortælles om i ord og
handling. Netop derfor er der mange frivillige ledere,

der gør sig umage for at skabe trosfællesskaber i kirken.
Hvis en kirke ikke har et indre liv og netværk, som understøtter og inspirerer den enkelte til at engagere sig i
det større fællesskab i menigheden eller i samfundet, så
risikerer kirken at lukke sig om sig selv og blive en tom
skal uden reelt indhold og uden noget reelt at byde på.
En livløs og ufrugtbar kirke? Nej tak. Må kirken fortsat
få liv og kraft fra Kristus, som er opstået fra de døde
og som giver os alle liv af sit liv.
/ Louise Aaen

“

Metodistkirken er en kirke med hjertevarme.
Der er altid plads til et knus og lyttende øre,
hvis livet er svært, men også en masse smil
og hygge, når alt er godt.... Man får aldrig
trukket troen ned over hovedet, men har man
lyst til at deltage i fællesskabet, så er der altid
plads til en...
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“
Nytårskoncert
Velkommen til koncert i kirken søndag 26. januar kl. 19.30
med Lise Robenhagen Hjørne og Knud Erik Thrane. Entré
100 kr. Glæd dig til en skøn blanding af musicalsange,
operette og Disney. Overskuddet fra billetsalget går direkte
til Metodistkirkens støtteprojekter i Congo.

Spis sammen
Venskabsmiddag - Fredag 31. januar kl. 17-20. Ta’ det
mad med, I 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.
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Kirkeligt fællesskab og arbejde går
hånd i hånd for mit vedkommende.
Jeg hjælper med at bringe Ordet og
Håbet til mennesker i Dansk Soldatermission. Flere og flere veteraner
har brug for et fællesskab at træde
ind i...

Januar
Søndag 5. januar kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver.
HELLIGTREKONGER. Prædikant: Mark Lewis.
Bedeuge 5.-12. januar 2020
Den første uge i januar er reserveret til Evangelisk Alliances
bedeuge. Mange steder samles kristne fra forskellige kirkesamfund til bøn for Danmark. I Strandby-Elling har vi
også tradition for at mødes. Du er velkommen både søndag
og onsdag eftermiddag, hvor vi fejrer gudstjeneste sammen.
Torsdag aften er du velkommen i missionshuset i Strandby,
hvor der inviteres til en aften med fokus på bedeugens tema:
”Vejen hjem.” Der findes et andagtshæfte med inspiration til
temaet i form af fordybelse i bibelhistorien om den fortabte
søn. Du kan finde hæftet i en af kirkerne eller elektronisk på
www.evangeliskalliance.dk
Onsdag 8. januar - Familiegudstjeneste/Messy church.
kl. 16.00 Drop-in i Folkekirken, Strandvej 67.
Kaffe, saft & kreative aktiviteter.
kl. 17.00 Bibelhistorie.
kl. 17.20 Vandring med lys til Metodistkirken.
Kl 17.40 Nadverfejring.
Kl. 18.00 Fællesspisning, 30 kr. for voksne, gratis for børn.
Kl. 19.00 Afslutning.
Torsdag 9. januar kl. 19.30
Bedemøde i Missionshuset, Agervej 4. Tema: Vejen hjem.
Lørdag 11. januar kl. 10.30 - Cafe Qvindfolk
Velkommen til cafe. Vi begynder med en stor og lækker brunch buffet. Herefter byder vi på et foredrag med
en spændende Qvinde om et aktuelt emne. Cafeens taler er
denne gang Mette Bøgh Jensen fra Skagens Museum. Hun
vil fortælle om sit forskningsprojekt: ”Syge piger i nordisk
kunst 1850-1900”. Spørgsmålet er om 1800-tallets syge piger
kan gøre os kloge på vores samtids syge piger. Tag din mor,
søster, veninde eller kollega med til 2,5 times ren forkælelse.
Pris 125 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.

Søndag 12. januar kl. 16.00 - Gudstjeneste og kirkevandring.
Vi begynder i Metodistkirken og slutter i Folkekirken med et
måltid varmt mad til 30. kr. Rytmisk kor og Ichthus medvirker. Tema: Vejen hjem. Prædikant: Louise Aaen.
Onsdag 15. januar kl. 10.00 - Bibelformiddag
Søndag 19. januar kl. 10.00 - Gudstjeneste og inspirationsdag
Tema: Byg bro til din tro. Prædikant: Mark Lewis. Efter
gudstjenesten serveres kirkefrokost og du inviteres til at give
dit besyv med om menighedens arbejde i den kommende tid.
Mandag 20. januar kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær. Louise
Aaen fortæller om livet med Jesus, når jeg bliver gammel.
Mandag 20. januar kl. 18.00 - Man(d) mødes.
Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd! Garanteret salatfri zone! Landssekretær Bjarke Friis fra KFUMS Soldatermission vil fortælle om det diakonale arbjede med at
forkynde det kristne budksab for soldater, før under og efter udsendelse. Hertil bydes der på et lækkert internationalt
herremåltid, som langt overgår soldatens feltrationer. Pris
for aftenen er 125 kr. Tilmelding er nødvendig.
Søndag 26. januar kl. 10.00 - Nytårsgudstjeneste med
spejderparade. Prædikant: Louise Aaen.
Søndag 26. januar kl. 16.30-17.30 - Cross yoga.
Bøn og bevægelse i kærlighedens lys. Velkommen til en time i
kirkerummet, hvor troen får krop i form af blide bevægelser
og yogaøvelser, kombineret med meditation over bibelvers og
bønner. Medbring yogamåtte og evt. et tæppe.
Søndag 26. januar kl. 19.30 - Nytårskoncert. Entré 100 kr.
med Lise Robenhagen Hjørne og Knud-Erik Thrane.
Onsdag 29. januar kl. 10.00 - Bibelformiddag
Fredag 31. januar kl. 17.00-20.00 - Spis sammen.
Venskabsaften og sammenskudsgilde. Du er hjertelig velkommen til en aften med mad og fællesskab.

5

Netværk i menigheden
Det er nemt at føle sig lidt gemt eller glemt, når man
er en del af et stort fællesskab som Strandby Metodistkirke. Vi kender ikke alle sammen hinanden og der
kan måske gå lang tid imellem, at vi mødes på kryds
og tværs. Derfor er det vigtigt at være en del af det
lille fællesskab midt i det store. Vi ønsker at være en
menighed, hvor alle er del af en mindre gruppe, hvor
nogen kender dit navn og dine livsomstændigheder og
savner dig, når du ikke er tilstede. Mange er del af
en læsegruppe, en aktivitet eller et arbejdsfællesskab i
kirken, der fungerer lidt som en smågruppe, hvor man
snakker, beder og gør noget meningsfuldt sammen. Tilbudene er mange. Du kan kontakte kirkekontoret, hvis
du vil høre nærmere om, hvad der kunne passe til dig.

Unge, sang & musik
Kan du lide at synge? Kan du spille et instrument eller
kunne du tænke dig at lære det? Så find vej til kirken
søndag aften kl. 20 d. 19. januar, 16. februar, 15.
marts, 19. april. Her vil Mark Lewis m.fl. præsentere
og instruere nogle letlærte sange, som vi kan synge og
spille sammen. Giv gerne lyd i forvejen, hvis du kommer
på sms 5054 8293.

“
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Musik forbinder mennesker

Februar

“

Jeg er ikke fedtet med mig selv. Jeg giver ud
af mig selv og får lige så meget tilbage.
Jeg får livskraft af mine fællesskaber.

Søndag 2. februar kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver.
Prædikant: Mark Lewis.
Onsdag 5. februar kl. 17-19 - Familiegudstjeneste.
Tid og rum til tro i en travl hverdag. For børn og voksne,
unge og ældre. Børnekoret medvirker. Tilmelding til spisning
efter gudstjenesten er nødvendig. Tema: Historien om Samson.
Prædikant: Louise Aaen.
Søndag 9. februar kl. 10.00 - Gudstjeneste med dåb
Prædikant: Mark Lewis.
Mandag 10. februar kl. 10.00 - De grå synger.
Velkommen i Strandby Kirkecenter, Strandvej 67, til en hyggelig formiddag for sangglade seniorer.

Søndag 16. februar kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Prædikant: Louise Aaen
Søndag 23. februar kl. 10.00 - Fastelavnsgudstjeneste
Velkommen til en børnevenlig gudstjeneste, hvor børn og barnlige sjæle må komme udklædt. Efter gudstjenesten serveres en
fastelavnsbolle til kirkekaffen. Prædikant: Louise Aaen
Onsdag 26. februar kl. 10.00 - Bibelformiddag.
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.

Ny studiegruppe
Som opfølgning på efterårets meto-hva-for-noget-forløb, indbyder præsterne til en fordybelse i studiematerialet ”Et rigere
liv”. Velkommen til en række aftener med undervisning, der
åbner for en samtale om livet som kristen. Tidspunktet er
19.30-21.30. Datoerne er 20. januar, 17. februar, 16. marts,
20. april. Materialet fås ved tilmelding hos Mark Lewis på
tlf: 5054 8293.

Mandag 10. februar k. 14.30 - MK hyggesamvær.
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær. Marie
Skov fortæller om sin verdensomsejling i stillehavet i 2018.
Onsdag 12. februar kl. 10.00 - Bibelformiddag.
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Torsdag 13. 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.
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Bliv grøn spejder
Velkommen til forårssæsonen hos Strandbyspejderne.
Vi mødes på Farmen, Strandbyvej 91-95, lørdage i lige
uger kl. 10-13, med naturen som legeplads. Oplevelser
for børn og unge i alle aldre. Udfordringer, der passer
til dig. Venner for livet. Engagerede frivillige voksne
ledere. Sjove lejrture.
Sæsonstart: 11. januar.
Pris årligt: 500 kr.
Henvendelse: Rasmus Aaen tlf: 4174 3838
Find os på Facebook og strandbyspejder.dk

Myretuen

Velkommen i legestuen Myretuen, hvor børn mellem
0 og 5 år og deres voksne mødes og leger, synger
og lærer hinanden at kende. Vi slutter med at spise
medbragte madpakker og som dessert får alle kaffe,
nybagte boller eller kage. Det er hver onsdag kl. 10.0012.00 i pyramidesalen. Indgang fra Snerlevej. Kig ind!
Pris pr. gang: 10 kr. pr. familie (1-2 børn)
15 kr. pr. dagplejer (3-5 børn)
Henvendelse: Marianne Pedersen tlf: 3030 1098

Børnekor

Du kan gå til børnekor hver onsdag kl. 18.30 - 19.30.
Det er for børn i alderen 4-10 år. Her synges gamle
og nye børnesange og sanglege under masser af
sjov og ballade. Vi slutter aftenen med frugt og guf
til børnene og kaffe og hyggesnak til forældrene.
Børnekoret optræder ofte til gudstjenester og andre
arrangementer i kirken og i byen.
Sæsonstart: 15. januar
Pris årligt: 400 kr.
Henvendelse: Marianne Pedersen tlf: 3030 1098
“Vi er byens bedste børnekor
Her er der plads til lille og stor
Man blir så glad af at synge i kor
når Jesus i hjerterne bor
B-Ø-R-N-E-K-O-R”

Kristuskransen

Hver onsdag kl. 16.30-17.00
er kirkerummet åbent til bøn
og bibelmeditation med
Kristuskransen som hjælpemiddel.
Tilmelding er ikke nødvendig

Yoga for alle

Yoga betyder “at forbinde krop og ånd”. Det er en bevægelsesform, der giver energi, glæde og velvære til hverdagen.
Det er balsam for sjælen og en anderledes måde at være
sammen med Gud på, for yoga er også en øvelse i at finde
stilhed, nærvær i nuet og accept af dig selv og din situation, uden fordømmelse. Yogainstruktør Nina Lewis leder
deltagerne igennem en blid opvarmning med gradvist mere
intense stræk og styrkende stillinger og slutter altid med en
dejlig afslappende afspænding.
Nye hold i Metodistkirken starter uge 6
Tilmelding og betaling foregår via FOF
Tirsdag kl. 9.30-11.00 - 14 gange
Tirsdag kl. 16.45-18.15 - 14 gange
Tirsdag 18.30-20.00 - 14 gange
Torsdag kl. 16.45-18.15 - 14 gange
Fredag kl. 9.30-11.00 - 14 gange, obs!
særligt hensyn til fysiske begrænsninger

Gudstjenester
Søndag er den traditionelle kirkedag, hvor vi fejrer
gudstjeneste kl. 10.00. Her er bøn, bibelord og forkyndelse, sang til orgel, flygel eller guitar. Her er billeder
på storskærm og måske et film-klip, der supplerer
prædikenen eller musikken. Her er plads til reflektion
over tilværelsen og rum til endda at blive stille indeni
og måske tænde et lys som et udtryk for en ordløs
bøn. Nadver, dåb, medlemsoptagelse og overhøring af
konfirmander har en naturlig plads i søndagens gudstjeneste, ligesom kirkekaffen bagefter.

“

I Metodistkirken har børn en særlig plads
og de er altid velkome til gudstjeneste.
Det mener jeg, gør en positiv forskel...

Fadervor som fællesskab
Sådan lyder titlen på gudstjenestetemaet i fastetiden.
Det er nemt at indstille tankerne på autopilot, og lirre
en remse af, nogle løse ord, lidt ønsker og forhåbninger,
når vi beder. Jesus talte dog om bøn som noget, der
handler om vores inderste kerne – om sjælemøder med
den levende Gud. Samtidig lærte Jesus os nogle simple
sætninger sat sammen i fadervor, som vi kender så
godt. Bønnen Fadervor har nogle indbyggede elementer,
der kan hjælpe os til forstå, at bøn handler om at
skabe forbindelse mellem os, der beder og Gud. Det kan
du høre mere om ved gudstjenesterne i marts.
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Marts
Søndag 1. marts kl. 14.00 - Gudstjeneste med lovsangkoncert
Velkommen til en herlig gudstjenesteoplevelse med koncertpræg.
Vi har invitereret bandet fra Metodistkirkens Landsmøde til
at spille for os og lede os i lovsang. Bandet glæder sig til at
komme og ruske os op af stolene med rytmisk musik og gående
nadver. Tema: Fadervor som fællesskab. Prædikant: Mark
Lewis
Torsdag 5. marts kl. 19.30 - Menighedsrådsmøde
Fredag 6. marts kl. 14.30 - Kvindernes internationale bededag. Samling i Metodistkirken med kaffebord. Tale og bøn for
kvinders rettigheder i verden. Tema: Rejs dig, tag din seng og
gå.
Søndag 8. marts kl. 10.00 - Gudstjeneste
Tema: Fadervor som fællesskab. Prædikant Louise Aaen
Onsdag 11. marts kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Lørdag 14. marts kl. 13.00 - Menighedens Årsmøde
Velkommen til pastoratskonferencen, hvor der kigges frem og
tilbage på årets begivenheder og fremlægges planer ind for et
nyt arbejdsår. Kom og få indflydelse på menighedslivet.

Mandag 16. marts kl. 18.00 - Man(d) mødes
Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd! Garanteret salatfri
zone! Lai Mortensen har igennem en menneskealder sejlet
farvandet imellem Frederikshavn og Læsø tyndt. Den tidligere
maskinchef fortæller sømandshistorier og skrøner om et liv
med store og små oplevelser med Læsøfærgerne, livsnerven for
øboerne. Hertil serveres den berømte Strandby skipperlabskovs,
i dagens anledning naturligvis tilsat Læsøsalt. Pris for aftenen
er 125 kr. Tilmelding er nødvendig.
Lørdag 21. marts kl. 10. 30 - Cafe Qvindfolk
Vi begynder med en stor og lækker brunch buffet. Herefter byder vi på et foredrag med en spændende Qvinde om et aktuelt
emne. Maibrit Tvilling, præst i Solrød Frikirke, vil fortælle om
at vandre ad pilgrimsruten Caminoen. Tag din mor, søster,
veninde eller kollega med til 2,5 times ren forkælelse. Pris 125
kr. Tilmelding er ikke nødvendig.
Søndag 22. marts kl. 16.00 - Seniorgudstjeneste
En kort og klassisk gudstjeneste med efterfølgende fællesskab
og fællesspisning i pyramidesalen. Musikalsk underholdning.
Tema: Fadervor som fællesskab. Prædikant: Mark Lewis
Onsdag 25. marts kl. 10.00 - Bibelformiddag
Søndag 29. marts kl. 10.00 - Gudstjeneste
Tema: Fadervor som fællesskab: Prædikant: Louise Aaen

Søndag 15. marts kl. 10.00 - Gudstjeneste
Tema: Fadervor som fællesskab. Prædikant: Mark Lewis
Mandag 16. marts kl. 14.30 - MK hyggesamvær.
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær. Bente
Skov fortæller om at rejse med sygeplejerskefaget i Grønland.
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Syng med i koret Ichthus
Onsdage kl. 19.30 i ulige uger
Sæsonstart: 15. januar
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219
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 vil i den kommende sæson fortsat
arbejde 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.

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!.
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April

Søndag 19. april kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

“

Mandag 20. april kl. 14.30 MK generalforsamling
Metodistkirkens Kvinder ser tilbage på året i deres forening
og vælger betyrelse for en ny sæson.

Mit fællesskab i kirken giver mig åndelig
kontrast til livet i hverdagen...

Påskens program
Onsdag 1. april kl. 10.00 - Påskegudstjeneste for børnehaven
Molevitten. Prædikant: Louise Aaen.
Onsdag 1. april kl. 17-19 - Familiegudstjeneste.
Klub 3 inviterer alle til at komme og høre påskens fantastiske
fortællinger på 1 time som afslutning på deres minikonfirmandforløb. Husk tilmelding til fællesspisning bagefter.
Søndag 5. april kl. 10.00 - Gudstjeneste med overhøring af
årets konfirmander. PALMESØNDAG. Prædikant: Louise Aaen
Torsdag 9. april kl. 18.00 - Påskemåltid og gudstjeneste
SKÆRTORSDAG. I år inviterer vi alle, som vil opleve den første nadver, til et ægte jødisk påskemåltid, magen til det som
Jesus spiste med sine disciple, den sidste aften, inden han døde.
Vi dækker bord i kirken og spiser sammen, mens vi synger
salmer, beder og deler læsninger fra Bibelen med hinanden.
Tilmelding er nødvendig, nærmere information følger.

Onsdag 22. april kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Lørdag 25. april kl. 9-15 - Pilgrimsvandring
Tag med på tur ud i Guds store katedral. Vi går med bønner
og bibelvers i tankerne. Invitationer ligger fremme i kirken.
Søndag 26. april kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen
Mandag 27. april - Fællesskabsaften kl. 19.30,
Velkommen til en foredragsaften, hvor landskabsarkitekt
Niels Mellergaard fra Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil komme og fortælle om visioner for arbejdet med
gamle slotshaver og kulturfornyelse. Glæd dig også til et velassorteret kaffebord til 50 kr,Onsdag 29. april kl. 17-19 - Familiegudstjeneste
Tid og rum til tro i en travl hverdag. For børn og voksne,
unge og ældre. Børnekoret medvirker. Tilmelding til spisning
efter gudstjenesten er nødvendig. Tema: Historien om Paulus.
Prædikant: Louise Aaen.

Fredag 10. april kl. 11.00 - Passionsgudstjeneste.
LANGFREDAG. Prædikant Louise Aaen
Søndag 12. april kl. 10.00 - Højtidsgudstjeneste
PÅSKEDAG. Koret Ichthus medvirker. Prædikant: Mark Lewis
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Årets konfirmander

Kirkelige handlinger

Camilla Hjørne
Clara Løvig
Emil Lyng Jensen
Laura Kristensen
Maja Højmark
Oliver Kristensen
Victor Thomsen

Bisættelse/begravelse
Peter Vilhelm Thaarup, 6. september 2019.
Hans Suhr Jensen, 30. september 2019.
Jeppe Storey Suhr Frillerhøj, 17. december 2019.

Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

Dåb
Anna Orup Morsbøl, 15. september.
Alfred Ydemann Aaen, 15. september.
Anton Karlsen Thaarup, 6. oktober.
Lasse Thoft Clausen, 13. oktober.
Valdemar Thaarup Ingvardsen, 1. december.

Kirkens konto
Nordjyske Bank: 7407-1200476
Spar Nord: 9009-1330201262
Mobilepay 576729

Tilmeld dig nyhedsbrevet
Ønsker du at følge nærmere med i hvad der sker i
kirken, så kan du holde dig orienteret via facebook og
strandby-metodistkirke.dk. På forsiden af hjemmsiden
kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet fra kirken, som
udkommer hver fredag.

Ære være deres minde i blandt os.
Vielse
Kim og Stinne Frillerhøj, 11. december 2019.

Nye medlemmer - optaget ved bekendelse 1. december:
Jane Winther Christensen, Sanne Spanner Madsen,
Freja Aaen, Cecilie Thybo Chistensen, Carina Højmark,
Henriette Thaarup Ingvardsen
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke og glæder sig over
fællesskabet med jer.

Glæd dig til...
Nordjysk kirkedag med Thomas Sjødin - 16. maj
Havnegudstjeneste, fælles med folkekirken - 17. maj kl. 14
Metodistkirkens Landsmøde - 21.-24. maj
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strandby-metodistkirke.dk

Her fanger du os:
Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby - indgang fra Snerlevej!
Præst:
Mark Lewis, Karlsvej 1
mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

Kasserer:
Knud Kreilgaard, Tranevej 11
kreilgaard@outlook.dk
tlf: 2967 4474

Menighedsrådsformand:
Gitte Thaarup, Jerup
gittethaarup@hotmail.com
tlf: 3055 1639

Præst:
Louise Aaen, Strandvej 30
louise.aaen@metodistkirken.dk
tlf: 2138 0070

Menighedskoordinator:
Marianne Pedersen, Strandby
koordinator@strandby-metodistkirke.dk
tlf: 3030 1098

Børn & Unge:
Erik Brogaard, Klokkerholm
erik.brogaard@me.com
tlf: 2066 0265

