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Indberetning til pastoratskonferencen 2019
”Jeg siger det igen: Stå fast og vær modig! Vær ikke bange eller frygtsom! 
Husk, at jeg er Herren, din Gud, og jeg vil hjælpe dig med alt, hvad du skal 
gøre”. Josvabogen 1:9

Med disse ord fra Josvabogen byder vi velkommen til pastoratskonferen-
cen 2020 i Strandby Metodistkirke. Særlig velkommen til DF Thomas Ri-
sager, som igen er kommet for at lede konferencen. 

Ifølge dagens nyheder, både inden- og udenfor kirken, er der mange ting, 
som har været med til at sprede frygt og bekymring. Tale om ”vand, virus, 
valuta og vold” har domineret nyhedsoverskrifterne for tiden – nyheder, 
der plager menneskers dybeste skrækfølelser i forbindelse med klima-
forandring, Corona pandemi, økonomisk sammenbrud og potential ud-
løsning af en ny flygtningestrømning. Udover verdens situation står den 
globale Metodistkirke i en turbulent situation, hvor ”United Methodism” 
truer med at bevæge sig i retningen mod ”Divided Methodism”. Ja, det er 
helt bestemt en urolig og usikker tid, vi lever i.

Men bibelen kan hjælpe os til at forstå, at der intet nyt er under solen. 
Vi er langvejs fra at være de første mennesker, der har oplevet tider, som 
vores. Faktisk kan udbredt uro og bekymringer give kirken lejlighed til 
at fremhæve vores ultimative eksistensberettigelse. Vi har nemlig en vig-
tig rolle at spille som Jesu ambassadører, hvor vi kan være et åndeligt og 
etisk fyrtårn for vores respektive samfund. Måske har Gud kaldet os til 
en særlig opgave, især i tider som disse, hvor vi kan stå for stabilitet samt 
vise vejen frem, hvor vi alle er i Guds hånd. Ligesom Josva, som forkyndte 
Guds nærhed og vejledning i en særlig overgangstid i Israels historie, står 
vi også som et bindeled for mennesker i Strandby til den trofaste og kær-
lige Gud og vores åndelige fællesskab.

Året, der gik
Vi overdriver ikke, når vi påstår at vi på mange måder har haft et fanta-
stisk år! Vi husker selvfølgelig de store anledninger – julen og konfirma-
tioner, koncerter og gæstebesøg fra udlandet, dåb og medlemsoptagel-



ser, højtider og mindeværdige aktiviteter. Men Strandby Metodistkirkens 
omdømme og eftermæle er måske bedst udtrykket gennem de beskedne 
og fordringsløse ting, der er med til at skabe stor forskel. Omsorg og sam-
tale, latter og stemning, bøn og nærvær, kærlighedsudtryk og menighe-
dens tendens til at ”smøge ærmerne op”, når vi står sammen om praktiske 
ting. Disse og andre tegn viser en modenhed og dybde i det åndelige liv, 
og de skaffer et grundlag til videre opbygning og udvikling.

Gudstjenestefejring
Når det kommer til gudstjeneste, er det svært at generalisere. Selv om 
de gennemsnitlige fremmødte er 94, veksler vi tit mellem højtider med 
dåb, indslag og mange fremmødte til anledninger med mere beskeden 
deltagelse. Gudstjenester kan være meditationsprægede eller larmende 
stunder med masse af børn og krea-aktiviteter, f.eks. til familiegudstje-
nesterne. 

I år har vi gennemført 2 prædikeserier. I september var det ”Game of 
Thrones”, hvor vi tog fat i flere ”magtmennesker” i bibelen, for at fortælle 
om den igangværende kamp mellem selvophøjelse og hengivenhed til 
Gud. I november prædikede vi over ”livets kontraster”, hvor vi brugte bi-
belens visdomslitteratur, heriblandt Højsangen, Klagesangen og Prædike-
rens bog, for at betone visdommens betydning i de forskellige faser i livets 
og troens rejse. 

Søndag formiddagsgudstjenesterne foregår som regel med en stilart, der 
både er afslappet og struktureret. Vi fejrer altergang hver måned, benyt-
ter en stor musikbredde – fra orgelsalmer til lovsange med band til Taize 
til børnesange til… Koret Ichthus og Wesley Chapel Singers har deltaget 
flere gange i løbet af året, og vi har fornylig holdt en lovsangs gudstjeneste 
med bandet, der medvirkede til kirkens årsmøde på Lægården. MBUR 
”kickoff ”, høst, fastelavn, masse af dåb, spejdernes nytårsparade og Pal-
mesøndag med konfirmation er blandt gudstjenestehøjdepunkterne. 

Som vi har oplevet i forrige år, kan man ikke hævde, at deltagerne til søn-
dagsgudstjenesterne repræsenterer hele menigheden. Der findes sikkert 
ikke en nem løsning, men situationen vil komme til at kræve mere seriøse 



overvejelser. Vi kan ikke desto mindre bekræfte at familiegudstjenesterne 
opfylder en meget vigtig funktion idet de appellerer målbevidst til børne-
familier. Det er netop målgruppen, vi tit savner om søndag formiddag. I 
år har vi samledes 5 gange til familiegudstjeneste, som giver tid og rum til 
tro i en travl hverdag. Louise Aaen har talt om forskellige bemærkelses-
værdige figurer fra det gamle testamente. Hver gang er der musik, nadver, 
bøn, bevægelse og krea-aktiviteter, og vi afslutter med spisning. 

Gudstjenesterne fungerer hér stort set på et højt niveau på grund af folk, 
der er med til at arbejde både på og bag kulisserne – bl.a. vores lægprædi-
kanter, kirketjenere, kaffe- og køkkenhold, klokkeringere, dem, der skif-
ter blomster og hente de gangbesværede, hejse flaget, dele programmer 
ud, gøre ren, m.m. Over alt, kan folk tydeligt mærke, at vi er et varmt og 
indbydende fællesskab. Den gode stemning, som kan mærkes uanset vi er 
mange eller få, kan og burde benyttes til at skabe udvikling i indhold og 
deltagelsesantallet.



MBUR (se formands rapport) 
Som MBUR-formand har skrevet, ”Endnu et år er gået og hvor har der 
været fart over feltet i alle arbejdsgrene!” Det er vi selvfølgelig glade og 
taknemmelige for! De brogede aktiviteter og folk, der er med til at drive 
dem, er med til at hjælpe mange andre finde deres plads i Strandby Me-
todistkirke. Myretuen og børnekoret fortsætter i særdeleshed med at til-
trække mange, både inden- og udenfor kirkens medlemskreds. Alt, der 
foregår under MBUR-paraplyen - fra dans, til spejder, til lejre, 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.

Arbejdsgrene og grupper
MK har igen afholdt en række møder med gæstetalere, bl.a. Freja Aaen, 
der fortalte om en efterskolerejse til Israel-Palæstina; folk fra Strandby 
skole, der fortalte om arbejdet med børn og sorg; Maria Thaarup, der 
fortalte om Honduras-turen; og Louise Aaen, Marie Skov og Bente Skov, 
der talte over forskellige emner. Udover adventsfesten, Kvindernes inter-
nationale bededag og andre møder har MK ydet økonomisk støtte for 
Metodistkirkens missionsråd, heriblandt et pænt bidrag til Letlands præ-
ster og missionsprojekter i Congo.

Cafe Qvindfolk har holdt flere møder med brunch buffet og fuldt hus. 
Gæsteforedragsholdere, såsom Jette Munk fra Læsø og Mette Bøgh Jen-
sen fra Skagens Museum har været med til at give denne aktivitet et sær-
ligt præg. Mai-Brit Tvilling fra Solrød Frikirke slutter sæsonen af med en 
fortælling om pilgrimsvandring på Caminoen. 

Man(d) mødes, som er ”et råt hjertevarmt fællesskab for mænd”, har også 
haft et aktivt år. Udover lækre måltider har der været fortællinger af Mark 
Lewis og Bjarke Friis fra KFUM’s soldatermission. 

Yoga og afspænding i kirken fortsætter med at være et slags fænomen. 
Der tilbydes nu 5 hold i kirken, der kører i samarbejde med FOF, og del-
tagere både inden og uden for menigheden strømmer til kirken på for-



skellige tidspunkter til denne form for fysisk og åndelig ernæring. ”Cros-
sYoga” 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 samt Klub 3 (minikonfirmand) har kørt regel-
fast i den nuværende sæson. Vi fejrede 9 konfirmander i 2019, og ser frem 
til konfirmationssøndag med 6 i år. Konfirmandhold fra Strandby fort-
sætter med, at sætte præg på landsaktiviteter, heriblandt konfirmandlejr, 
nytårslejr og MSA-besøg i København. Klub 3 sidste år havde 5 elever. 

Læsegrupper, bibeltime og retræter har skaffet åndelig ernæring og godt 
fællesskab for de mange deltagere. Mandagslæsegruppen har beskæftiget 
sig bl.a. med bogen, ”Guds barmhjertighed” af Kersti Ekman. Onsdags 
bibeltime har nu ”pløjet” igennem hele Apostlenes Gerninger, som har 
været et 3 års projekt! Elsebeth Hjortshøj og Louise Aaen har tilbudt ”bøn 
med Kristuskransen som hjælpemiddel” hver onsdag, som har givet an-
ledning til åndelig fordybelse og meditation. 

I efteråret gennemførte præsterne for tredje gang et kursusforløb om me-
todismen under titlen, Meto-hvad-for-noget? Undervisningen foregik 
over fem aftener, hvor vi gennemgik Metodistkirkens oprindelse og ud-
bredelse, dens historie på verdensplan og i Danmark, kirkens troslære, 
sociale principper, struktur og opfordringer omkring medlemsløfterne og 
det kristne livs udfoldelse. Stemningen blandt deltagerne var faktisk så 
god, at vi valgte at fortsætte med et supplerende tilbud, nemlig ”Et rigere 
liv”, som er et studiemateriale, der sætter fokus på medlemsløfterne. 

Menighedens rengøringshold har også gjort mere end bare rengøring. 
Disse hold fungerer som smågrupper, der udtrykker troen og fællesskab 
gennem praktisk arbejde. 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! 
 
Menighedskoordinatoren Marianne Pedersen har stået bl.a. for Café 



Hjerterum, et tilbud fredag formiddag, som giver folk mulighed for nær-
vær, samtale og en god kop kaffe i en afslappet atmosfære.

Musik fællesskab har i år vokset lidt. Ichthus har igen medvirket til flere 
kirkelige arrangementer, bl.a. skærtorsdagsarrangementet og kirkevan-
dringen. Wesley Chapel Singers har forsøgt at holde gang i øveaftener, ud-
over deltagelse til flere anledninger på trods af travlhed blandt deltagerne. 
Det er værd igen at omtale børnekoret, som har haft fantastisk deltagelse 
og energi i løbet af sæsonen.

Det nyeste tilbud inddrager unge, der vil spille på instrumenter og/el-
ler synger med i band sammenhæng. Gruppen, som foreløbigt er blevet 
navngivet ”Strandby Metodist School of Rock”, har fået fremragende støt-
te af både unge og ”voksne musikere med barnlige sjæle”. Den eneste klage 
vi hidtil har hørt er, at vi ikke mødes tit nok. 



Statistik (se statistik rapport)
På overfladen ser medlemsstatistikken bekymrende ud. På grund af en 
del udmeldelser har vi 14 færre medlemmer end sidste år. Men forklarin-
gen er enkel: der har været en hensigtsmæssig opstramning og en stærk 
opfordring til alle bekendende medlemmer til at blive økonomiske bi-
dragsydere. Det har betydet, at flere af vores passive medlemmer (heri-
blandt folk, der ikke anede at de har stået på medlemslisten!) har valgte 
at blive udmeldt. Dette initiativ har været længe forfaldent, og vi er meget 
taknemmelige for de folk, der har påtaget sig den følsomme opgave, at 
tage kontakt til vores periferiske medlemmer. I 2019 har vi ellers haft 12 
dåb og 7 optagelser, så billedet ser faktisk fint ud. 

Kirkens økonomi ser ellers rimelig ud, og finanskomiteen arbejder ihær-
digt for at forsikre et sundt økonomisk fundament, så vi kan fortsætte på 
nuværende niveauet.  



Jul og Påske 
”Jul, jul, strålande jul”! Hér i Strandby var vi igen med til at fejre sæsonen 
”for fuld musik”. Julebasaren i november åbnede kirkens døre for hund-
redvis af gæster fra hele området. Vi takker alle ildsjæle, som driver og 
støtter denne kæmpe aktivitet. Der blev afholdt i Metodistkirken en fæl-
leskirkelig børnekoncert med Lise Petersen, som hedder ”Alletiders histo-
rie”. MK holdt igen en smuk adventsfest, hvor der var kaffebord, juletale 
og amerikansk lotteri til fordel for verdensmission. Vi ”sang julen ind” 
med Lucia optog, musikalske indslag og høj stemning i en propfuld kirke. 
Julegudstjeneste for dagplejen og Strandby Skole fandt også sted i kirken. 
Vi fejrede gudstjeneste 3 gange juleaften – kl. 14.30, 16 og midnat - ud-
over juledag og nytårsaften. I december besøgte vi medlemmerne over 75 
år med en hilsen fra menigheden. Vi var igen med til at uddele julepakker 
med mad og lækkerier fortrinsvis til børnefamilier, som har dårlige øko-
nomiske forhold – 25 pakker i alt. Tak til Metodistkirkens sociale arbejde 
(MSA) og Lions Bannerslund for økonomisk støtte til dette formål.

Påskeugen 2019 var også speciel. Palmesøndag var en stor dag med over-
høring og mange gæster. Skærtorsdag inkluderede ”Bibelen Live” med 
Klaus Larsen, som reciterede påskefortællingen. Ichthus medvirkede med 
musikalske indslag. 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. 

Koncerter og særlige anledninger
I juni fik vi besøg af et kor fra Davidson United Methodist Church, North 
Carolina USA. Der kom 38 gæster i alt, som blev indkvarteret hos værtsfa-
milier fra menigheden, og medvirkede både til gudstjeneste og Sct. Hans. 
Den irske dramagruppe, ”Play it By Ear” besøgte Strandby i oktober, hvor 
de opførte forestillingen, ”No Man is an Island” både i Strandby skole og 
Metodistkirken. Også i oktober nød vi for 3. gang New Orleansstil jazz 
med bandet, ”Red Hot four + 2”. Og i januar blev der afholdt en velgøren-
heds nytårskoncert med Lise Robenhagen Hjørne og Knud-Erik Trane, til 
fordel for missionsrådets vandprojekt i DR Congo.  



Tværkirkeligt samarbejde og missionalt engagement
Strandby fortsætter med at være et forbillede for tværkirkeligt samarbej-
de. Ligesom forrige år har vi delt anledninger sammen med Folkekirken 
– bl.a. vandringsgudstjeneste og Messy Church, korfællesskab, Strandgår-
den, ”de grå synger”, konfirmanddag, jævnlige præstefrokoster og ”Moses 
løb” på Råbjerg Mile i samarbejde med Strandby skole. Vi spiller i øvrigt 
en aktiv rolle i planlægning af Nordjysk kirkedag, som foregår i Aalborg. 

Menighedens missionsgruppe har bl.a. været med til at holde gang i kon-
takten til nydanskere og flygtningefamilier i området. Vi har flere gange 
holdt venskabsaftener med sammenskudsgilde, hvor mad, fællesskab og 
god stemning er blevet delt på tværs af religiøse overbevisninger og kul-
turgrænser. Vi har igen været med i planlægningsgruppen og som delta-
gere på ”Hele verden i Frederikshavn”. 

Som en sidste bemærkning vil vi blot nævne, at ”mission, fællesskab og 
sommerferie” ofte er svært at adskille for en del af vores folk. Strandby var 
igen velrepræsenteret til ferieugerne på Framnäs, at det er i særdeleshed 
hjertevarmende at høre fra de folk udenfor menighedens fællesskab, der 
bliver inviteret og ender med at blive smittet af glæden, stemningen og  
det åndelige nærvær, som er kendetegnende for Framnäs.  

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 2020

Ændringsforslag: Strandby Metodistkirke ønsker at være:

“En åben og levende kirke i dit lokalområde, hvor vi alle mødes af Guds 
forandrende kærlighed for os selv og verden”

Begrundelse: Et vision statement skal være kort og nemt at huske. Det 
skal gerne med 1 sætning indramme, hvad vi ønsker at opnå sammen.

Vores værdier og målsætninger afspejles i menighedens aktiviteter, som et 
udtryk for vores åndelighed. Derfor vil vi med Jesu ord fra Markusevan-
geliet 12:29-30 beskrive menighedens mangfoldige virksomhed som en 
metode til at bringe forbindelse mellem mennesker og Gud.

Vi ønsker at elske Gud og vor næste som os selv - med hele… 

        
        Hjertet: 

•	 Omsorg, omtanke, passion, barmhjertighed, åbenhed og varme er 
ord, som bliver til handling gennem aktiviteter som besøgstjeneste, 
Cafe hjerterum, Julehjælp, bøn og meditation. 

•	 Det er også ord, som beskriver den indstilling, vi ønsker at møde hin-
anden med, når vi fx fejrer gudstjeneste eller åbner dørene for Cafe 
Qvindfolk og Man(d) mødes.

•	 Følelserne berøres, når Gud med sin Ånd er en del af det, der foregår.



              Sindet: 

             Styrken: 

                     Sjælen: 

•	 Intellektet kommer i spil, når du inviteres til at være med i en studie-
gruppe, hvor erfaringer omkring tro og liv diskuteres og deles. 

•	 Du må også bruge hovedet ved deltagelse på konferencer, i bibelun-
dervisning, til temagudstjenester eller foredrag. 

•	 Vi ønsker at være en kirke, hvor det altid hilses velkomment at bruge 
fornuften og stille spørgsmål for at blive klogere på troen og tilværel-
sen. 

•	 Her tænker vi på aktiviteter, der giver dig mulighed for at være fysisk 
aktiv. Fx Yoga. Dans. Spejder. Motorik og sanglege i Myretuen. Pil-
grimsvandring. Bibelløb for Strandby skole. 

•	 Vi tænker også på aktiviteter, der giver dig mulighed for at bidrage til 
menighedens arbejde med praktisk hjælp. Fx havehold og køkken-
hold. Rengøring og madlavning. Byggeprojekter og vedligeholdelse. 

•	 Mange mennesker føler sig naturligt forbundet med Gud gennem ak-
tiviteter, der handler om at bruge sine kræfter og være i bevægelse. 

•	 Ethvert engagement i kirken, der indebærer sammenhold og fælles-
skab, giver aktiviteterne et evighedsperspektiv. Koncerter, familie-
gudstjenester og ungdomslejre er alle anledninger, hvor vi personligt 
og til sammen for lov til at være kirke og opleve Guds kærlighed. 

•	 Vi erfarer Guds nærvær især, når vi kommer sammen ved livets store 
anledninger som begravelser og barnedåb, konfirmation og bryllup. 

•	 Du forbindes med noget, der er større end dig selv, når din kreativitet 
og sanselighed får lov at udfolde sig i fx sang og musik, band og kor, 
håndarbejde og håndværk. 

•	 Det giver mening og sammenhængskraft, ikke bare i kirken, men i 
hele samfundet, når du melder dig som frivillig for at gøre en forskel 
for andre eller når du melder dig ind i en forening for at samles med 
andre om en fælles interesse. Der er rig mulighed for både at være 
frivillig og med i et fællesskab i vores kirke. 



- Indtryk fra menighedsrådets inspirationsdag 19. januar 2020 og MBUR’s 
fremtidsdag 13. februar 2020

•	 En stor menighed som vores, holdes sammen af mindre netværk, som 
fx foreningen MK – Metodistkirkens Kvinder eller vores børne- og 
ungdomsarbejde, der også bæres af foreningstanken. Mindre organi-
serede smågrupper som fx missionsgruppen og Wesley Chapel Singer 
findes også i vores menighed. 

•	 Mangler der et tilbud fx for en særlig aldersgruppe, så skaber vi det 
sammen, for intet er umuligt for den, der tror og brænder for en sag. 
Vi griber de muligheder, der viser sig for, at vi som kirke kan række 
ud nå mennesker med budskabet om Jesus Kristus. 



Plads til ideer 

Nye fokusområder og tiltag i 2020:







MBUR indberetning 2019
Endnu et arbejdsår er gået og hvor har der været fart over feltet i alle ar-
bejdsgrenene. Jeg håber at det vil fortsætte ind i 2020 og mit håb er også 
at der kommer gang i noget MU arbejde. Det er i hvertfald noget, der skal 
arbejdes på. Jeg vil igen i år sige stort tak, til alle de frivillige der uge efter 
uge, bruger deres fritid på at lege, synge, danse, pionere, lave mad, kaffe, 
saft og meget mere. Uden jer ville der ikke være noget børne og ungdoms 
arbejde i Strandby.

På vegne af MBUR, Erik Brogaard

Familiegudstjeneste: 
Flere onsdage om året har vi haft ”Familiegudstjenester”. Temaet for fa-
miliegudstjenesterne har været Trosforbilleder. Aftenen starter med kaffe 
hvorefter der er gudstjenesten. Børn og voksne, unge og gamle, er sam-
men om kreative aktiviteter og spændende bibelhistorier, nadverfælles-
skab og dansepigernes og børnekorets optræden nydes. Aftenen rundes 
af med mad fra Rosendals Madhus. Familiegudstjenesterne har fortsat 
en god og stabil tilslutning på 50-75 deltagere pr. gang. TAK til de mange 
frivillige på køkkenholdene! 

Klub 3 og konfirmandundervisning:
Vi har i 2019 startet konfirmandundervisning for 9 konfirmander og 5 
minikonfirmander. De deltager alle engageret i undervisningen med me-
get begejstring, undring og har mange gode spørgsmål om Gud.
 
Myretuen:
I Myretuen har vi slået rekord i år 2019 – 46 børn og voksne blev vi en 
onsdag i efteråret, - en stor hyggelig flok, der gør at vi ligger med rimeligt 
stabilt besøg på 30-35. Vi nyder besøget af en privat minibørnehave med 
5-7 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 0-6 år og kaffegæster!
Vi hygger med sang, leg, saks og papir, faldskærm og bolde, motorikred-
skaber, snak, madpakker og kage!!! Der er godt gang i mange gode lege 
og aktiviteter for krop og sjæl! Vi er glade for det store kirkerums ”lange 



gang”, der bliver 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!
Vi fik også gang i ”motorikken” og fik søgt penge ved DUF, - var hel-
dige og kunne indkøbe rigtig fine motorikredskaber, der flittigt bliver an-
vendt. TAK til DUF`s Lokalforeningsfond. 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 hr. Julemand! De sidste 
par år har vi registret vore besøg i Myretuen. Registreringen viser at ca. 
25 voksne og 50 børn har besøgt Myretuen i år 2019. Så det er en stor 
berøringsflade, vi har. 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!!!

Marianne Pedersen, leder af Myretuen

Børnekoret:
”De gamle” fortsætter lidt endnu… for en stor frisk og frejdig flok på 
ca. 20 børn og mange forældre, hygger med sang, hop og spring, instru-
menter, leg og fællesskab hver onsdag. Tak til Andrea, der sætter rytme 
og larm på, med ”Cajon-trommen”! Men til sommer 2020 stopper de 2 
gråhårede og vores ønske er, at nogle yngre frivillige, vil overtage flokken 
af dejlige sangglade børn. Stor TAK til Kaffe-Hanne Krag der sørger for 
saft og mundgodt hver onsdag og Kristina og Anette Frydkær der er af-
løsere! Kaffe-Hanne ønsker også at stoppe til sommer 2020! Børnekoret 
synger hvert år til åbningen af ”Julebasaren” og går Lucia 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 igen i år en rigtig fin oplevelse. 
55 børn og unge nød aftenen sammen. Vi havde en dejlig aften, først kre-
ative i Folkekirken og bagefter til Metodistkirken, hvor vi sluttede med 
nadverandagt, - og spaghetti og kødsovs!



Dans:
Stor TAK til Ellen Frillerhøj der øvede og dansede i efteråret med en flok 
glade piger og hvor vi fik en rigtig fin opvisning til vores Familiegudstje-
neste, efter 6 gange dans onsdag aften efter børnekor. Nu søger vi en ny 
ung der kan li` at danse, for pigerne i børnekoret ønsker rigtig meget at 
danse efter børnekoret

Marianne Pedersen og Peer Thaarup fra Børnekoret

Ichthus kor:
Ichthus har igen haft et stabilt år med gode øvelser og dejlige oplevelser. I 
6 år har vi nu eksisteret, og vi fortsætter med at være et kor, der rummer 
forskellige stilarter og musiksmag. Den musikalske ledelse deles af Anne-
Kirstine Clausen, Carsten Morsbøl og Mark Lewis. Camilla Fredsby står 
som dirigent, når vi synger til offentlige anledninger. I år har vi sunget i 
forbindelse med flere anledninger, særligt til Skærtorsdag arrangement,
”Vi synger julen ind” gudstjenesten og kirkevandringen, sammen med 
Folkekirkens rytmiske kor. Vi har øget mødefrekvensen – fra hver anden 
onsdag til hver onsdag inden for sæsonen. Der har umiddelbart været fint 
støtte for denne forandring, selv om vi meget sjældent oplever øvelser, 
hvor alle korets medlemmer er fremmødte. Som altid kunne vi ønske os 
flere medlemmer i Ichthus. Vi er selvfølgelig glad for de nye, der er kom-
met ind, og vi må prioritere rekruttering af nye sangere i koret. Ichthus 
har skabt gode og trykke rammer for folk, der vil tage del i korets musik 
og fællesskab, og vi mener der er godt grundlag for, at være mere målret-
tet i, at tage andre med, så flere kan komme til at tage del i glæden. 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
 
Strandbyspejderne:
Bestyrelsen i MS Strandby er mødtes regelmæssig i 2019, der har været 
arbejdet med den overordnet struktur her under regnskab og budget.
Bestyrelsen har stået for afholdelse af Skt. Hans som I år havde gæster fra 
den menigheden i North Carolina, menigheden i Strandby Metodistkirke 



besøgte i 2017. Bestyrelsen var igen en aktiv deltager i Stafet for livet, et 
super godt arrangement som desværre i 2019 var meget aktuelt for vores 
trop. I september var bestyrelsen vært for en lederweekend på Koldkjær-
gaard, her fik vi et godt indspark af Lars Thomsen om lederskab, vi havde 
et ledermøde hvor der blev snakket fremtidig struktur for MS, derud over 
var dømt leg, teambuilding og hygge. Vi fastholdt arbejdet med guirlan-
debinding, selvom at der er ved at være en udfordring med at skaffe gran. 
Det er en rigtig god dag hvor spejder-Forældre mm hygger og arbejder, 
dagen giver også en god skilling til vores spejder arbejde det efterfølgende 
år. Julebasaren 2019 gik rigtig godt, der blev lagt mange kræfter i arbejdet 
op til, tak til alle for god opbakning især tak til Helle som påtog sig ar-
bejdet med at kalde sammen så vi alle lige blev kick startet. Jule basaren 
gav et flot overskud og er faktisk en meget vigtig del af at vi kan holde det 
niveau med vores spejder arbejde som vi har. Vi skal alle husk på det og 
hjælpe med at trække det læs. MS landslejr 2019 på Farmen var bestyrel-
sen ikke direkte involveret i men der blev arbejdet rigtig godt og hårdt af 
den arbejdsgrupper der høre til Farmen. De sørgede for at Farmen stod 
klar og fungerede, de skal helt sikkert ha` en tikkerlikker.

Tak for et godt spejder år og velkommen til et nyt / Claus Pedersen

2019 har som sædvanligt budt på mange gode spejder oplevelser for hele 
gruppen. Farmen genlyder af aktivitet hver anden lørdag, når familiespej-
dere, ulve og prærieulve slår sig løs og myldrer rundt på hele området. Vi 
har desværre måtte sande at det er overordentligt svært at få vækket og 
aktiveret teenagere lørdag kl. 10, så det har været småt med storspejdere 
til lørdagsmøderne. De er savnet, og vi håber at kunne finde et koncept 
der kan tiltrække dem – i hvert tilfælde en gang i mellem.
Vi må desværre erkende at det stadig er sværere end forventet at rekrut-
tere nye børn. Vi skal være flere end vi er nu for at gruppen fungerer 
optimalt, og vi håber at kunne gøre mere på agitationsfronten i det nye år. 
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 landslejr for hele MS Danmark i uge 28 på Farmen.



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.

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 
2020.
Spejderåret fik desværre en trist afslutning, da vi i december måtte sige 
farvel til vores gode spejderkammerat Jeppe, som gik bort efter længere 
tids sygdom. Tak til alle spejderne for den store deltagelse og flagparade 
til Jeppes begravelse. Æret være hans minde.

Tak til alle for den store indsats der er gjort i 2019, og et ønske om at 2020 
bliver endnu et fantastisk spejderår.

Rasmus Aaen
Gruppeleder





















Statistik, Metodistkirken i Strandby

2019 2018

1. Bekendende medlemmer den 1. Januar 491 490
2. Optaget ved bekendelse 7 7
3. Tilflyttede
4. Fraflyttede 3
5. Udmeldte 15 1
6. Slettet
7. Døde 6 2
10. Bekendende medlemmer den 31. december 

i alt
477 491

11. Døbte medlemmer den 1. Januar 290 274
12. Døbte 12 16
13. Optagne eller tilflyttede
14. Fraflyttede, slettede og udtrådte
15. Døbte medlemmer under 18 år 131 136
16. Døbte medlemmer over 18 år 154 145
20. Døbte medlemmer 31. december i alt 285 290

30. Samlet antal bekendende og døbte medlem-
mer den 31. december 

762 781

41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50) 1 1
42. Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50) 7 2
43. Konfirmerede (overhørte) (medregnes ikke i 

pkt. 50)
9 10

44. Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bi-
belkredse og lign.)

110 105

45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medle-
mmer)

7 8

50. Samlet antal deltagere i undervisning og 
smågrupper
 den 31. december (44+45) 117 113



51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvinde-
forbund

47 42

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

47 42

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

0 0

71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde 32 26
72. MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund 0 0
73. MS - Metodistkirkens Spejdere 106 97
74. MM - Metodistkirkens Musikarbejde 19 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 ungdomsar-
bejdet den 31. december

227 213

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 1040 1030

Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse 94 94

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



2019 2018

1. Kollekter, indsamlinger, gaver (medlem-
mernes ydeevne/vilje)

1.404.423 1.352.181

1a. - heraf indkommet via forpligtelseserklæring 776.946 767.652
1b. - heraf indkommet via gavereglen (5.500-kro-

ners-reglen)
559.067 468.042

2. Lejeindtægter, indtægter af fast ejendom, 
renter af formue

136.457 130.355

(Afkast af menighedens samlede værdier)
2a. - heraf indkommet lejindtægt fra arbejds-

grene, som via fritidsloven får
  kommunale tilskud (offentlige tilskud) 116.757 115.218

3. Indtægter ved menighedens andre aktiviteter 152.780 252.836
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

720.597 699.998

6. Menighedens udgift til leje/forrentning/ve-
dligeholdelse af præstebolig(er)

24.558 121.542

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

3.700 45.200

I alt (5+6+7) 748.855 866.740

8. Drift og vedligeholdelsen af kirken 168.941 236.275
9. Ny-investeringer (driftsmidler i kirken, inven-

tar)
13.342 50.474

10. Udgifter ved andre ejendomme 774 6.582
I alt (8+9+10) 183.057 293.331

11. Menighedens virksomhed 691.929 360.000



12. Ydelser ud af lokalmenigheden
Iligninger 169.050 168.150
Kollekter, bidrag til hovedkassen 40.000 40.000

12c. Kollekter, bidrag til andre formål 27.205 23.165
I alt 236.255 231.315

Antal kirker 1 1
Friværdi, kirken/kirkerne 1.500.000 1.500.000

13c. Inventar, kirken/kirkerne 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

16. Aktive penge (disponibel beholdning) 123.720 122.668
(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 213.720 122.668

19. Arbejdsgrenenes beholdning 282.274 303.745





 Tillidshverv 2020/2021
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                - genopstiller
   
Kirkeværgeråd   
Birthe Sinne Christensen         3 år, 2020           Forslag: Søren Nygaard
Per Christiansen, formand       3 år, 2021          
Inger Svendsen               3 år, 2021         
Christian Mandrup Hansen     3 år, 2022

Medhjælperråd
Karin Thaarup                3 år, 2020          - genopstiller
Anne Kirstine Nielsen               3 år, 2020          - genopstiller
Anni Birkving                3 år, 2020          Forslag: Annelise Aaen
Hanne Thomsen               3 år, 2021
Kirsten Nygaard                         3 år, 2022        
Tina Olesen                                3 år, 2022

Netværksgruppe
                                          3 år, 2021           Forslag: JaneWinther Christensen
                                                     3 år, 2022           Forslag: Ditte Bach
                                          3 år, 2022          Forslag: Inge Christensen
                                           3 år, 2023          Forslag: Elsebeth Hjortshøj
                                                     3 år, 2023          Forslag: Margit Hansen



Personnavn                    Periode             Valg

Webmaster (kirkens hjemmeside)
Jacob Pedersen                                2 år, 2020         - genopstiller

Fotograf
                                  2 år, 2020          Forslag: Carina Højmark
                          
Pastoralkomite
Niels Krogsgaard Jensen              3 år, 2020          - genopstiller
Henrik Carlsen                  3 år, 2021   
Anne Robenhagen                        3 år, 2021 
Helle Christiansen, formand       3 år 2022
Amalie Clausen (under 30 år)     3 år, 2022    
Gitte Thaarup       3 år, 2022   
Henning Thaarup (1. årsmøderepræsentant)  
 
Finanskomite
Jan Thaarup, formand              1 år                    - genopstiller
Anne-Mette Thomsen, sekretær 3 år, 2022    
Kirkeværgerne 
kassereren 
læglederen 
menighedsforstanderen 
1. årsmøderepræsentant  
formanden for menighedsrådet
Henrik Carlsen (tilsat af menighedsrådet siden 2006 pga. viden om 
kommunale tilskudsordninger, puljer og fonde)

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



Personnavn              Periode            Valg

Repræsentant til årskonferencen 2021 til 2024
1. repr.                Forslag: Helle Christiansen
2. repr.
3. repr.
1. supleant                                                          Forslag: Anne-Mette Thomsen
2. supl. Charlotte Morsbøl 

Revisionskomite
Uffe Thaarup       3 år, 2020    - genopstiller
Søren Nygaard       3 år, 2021
Niels Krogsgaard Jensen     3 år, 2022    

Forslagskomite
Menighedsforstanderen 
Margit Hansen              3 år, 2020         Forslag:
Christina Jensen (u. 30 år)     3 år, 2020         Forslag:
Anne-Kirstine Clausen           3 år, 2021
Kirsten Nygaard                       3 år, 2021
Anne-Kirstine Nielsen            3 år, 2022
Susanne Thaarup             3 år, 2022

Arbejdsgrenes ledere (valgt ved generalforsamling)
MK kontaktpersoner: Elsebeth Hjortshøj, Bente Aalbæk
MU kontaktpersoner: Erik Brogaard, Louise Aaen
MB kontaktperson: Louise Aaen
MM kontaktpersoner: Jane Winther Christensen, Mark Lewis  
MS kontaktpersoner: Christina Jensen, Rasmus Aaen
   
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: Sekretær: Inger Svendsen,  
                                                                  kassereren, menighedsforstanderen
Kontraministerialbogsfører:  Henning Pedersen 
Menighedens historie:    Præstekontoret
Referant til metodistkirken.dk: Præstekontoret  



En hilsen fra Metodistkirkens klimaråd:

Årsmøderne står for døren og i den forbindelse er vi i Metodistkirkens 
klimaråd interesseret i at høre, hvad I tænker om vores udkast til en kom-
mende klimapolitik. 

Metodistkirkens klimaråd blev sidste år nedsat for at komme med forslag 
til, hvordan Metodistkirken kunne blive en grønnere og mere klimavenlig 
kirke - både lokalt og nationalt. I klimarådet har vi en ambition om på 
landsmødet at vedtage kirkens nye klimapolitik. Men ingen politik uden 
opbakning. Derfor ønsker vi nu, at høre fra jer!

Vi opfordrer alle menigheder til på årsmøderne at sætte tid af til, at dis-
kutere klimarådets forslag til en ny klimapolitik. Vi håber, I vil give jeres 
besyv med og sende jeres respons til os. 

Spørgsmål til overvejelse:  - Hvad synes I om forslagene? Og hvorfor? 
                                              - Er det realistisk for jer, at efterfølge den for-  
                                                 slåede politik? Hvorfor/ hvorfor ikke? 




