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“

Kom og vær med i et godt arbejdsfællesskab. 
Der er flere praktiske opgaver så som reperationer, 

rengøring og oprydning i og omkring kirken. 

Arbejdsdag i kirken

Alle er velkomne til at 
smutte forbi - også hvis 
du kun har én time. Der 
er helt sikkert brug for 

dine hænder. Sæt kryds i 
kalenderen 25. september 

fra kl. 13.00

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!. 

        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. 

Velkommen i kirke

  2   Cafe Hjerterum, arbejdsdag i kirken
  3   Leder: Byg en bedre verden
  4   Sponsorløb, familiegudstjeneste, MK
  5   September
  6   Pilgrimsvandring, man(d) mødes, jazzkoncert, spis-sammen
  7   Oktober
  8   Myretuen, Børnekor
  9   MU, Unge, sang & musik, tegnechallenge, Klub 3, spejder
 10    Julebasar, guirlandebinding, meto-hva-for-noget, crossyoga
 11    November
 12   De grå synger, Ichthus kor, bøn, Julehjælp
 13   December 
 14   Ny samtalegruppe, læsegruppe, studiegruppe, bibelformiddag 
 15   Kirkelige handlinger og informationer
 16   Her fanger du os!

Udgivet af Menighedsrådet & Børne- og Ungdomsrådet
Layout: Louise Aaen 
Foto: xphere photos
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Byg en bedre verden
Har du hørt om FN’s 17 verdensmål? 

Tænk om vi kunne stoppe sult og afskaffe fattigdom! 
Tænk hvis vi fandt en bæredygtig måde at leve på til gavn 
for miljøet! Tænk hvis alle børn var sikret en uddannelse 
og alle voksne et anstændigt arbejde! Tænk hvis der var 
ligestilling mellem kønnene og mellem forskellige hudfarver! 
Tænk hvis der kunne blive lighed mellem lande og en varig 
fred i verden. 

Verdensmålene repræsenterer både noget nyt og noget 
gammelt. Kampen for fred, retfærdighed og lighed er på 
ingen måde ny. Omsorgen for miljøet, naturen og livet 
er ligeså gammel som skaberværket selv. Alligevel er det 
aldrig før sket, at verdens ledere er blevet enige om så 
omfattende og ambitiøse mål for fremtiden.

Man bliver helt svimmel ved tanken. Målet er så stort, at 
man ikke kan andet end at blive fuld af inspiration, når 

man tænker på det. Samtidig kan det også tage pusten 
fra en, for jeg har da egentlig altid ønsket mig “fred i 
verden” til jul, men jeg har stadig gaven til gode. Hvordan 
skal vi nogensinde nå målet? 

Et af svarene på det spørgsmål er naturligvis at for at 
opfylde verdensmålene, må vi gå sammen for at nå dem. 
Det er summen af alle menneskers handlinger og engage-
ment, der bestemmer udviklingen. Vi har et fælles ansvar 
for at bygge en bedre verden for vores børn og børnebørn. 
- Og som kirke har vi noget at bidrage med - en konstant 
bøn om, at verden må blive til et bedre sted. Og med bøn-
nen følger bevidstheden og opmuntringen, der leder til aktiv 
handling og bidrager til positiv forandring. 

I efteråret vil vi til gudstjenester og møder arbejde med 
FN’s verdensmål for at gøre dem til vores egne og forpligte 
os selv til at blive en del af den forandring, vi ønsker at 
se i verden. 

/ Louise Aaen - Fra Verdensmålsbogen 2019



4

Familiegudstjeneste
Tema: Byg en bedre verden
Tid og rum til tro i en travl hverdag. Det er for hele 
Guds familie - børn og voksne, unge og ældre. Én hver-
dagsaften om måneden fra 17-19. Kaffe på kanden fra 
kl. 16.30. Fællesspisning kl. 18.00 fra Rosendahls Mad-
hus. PRIS: 30 kr. for børn og 60 kr. for voksne. Som 
noget nyt fungerer betaling som tilmelding til spisning 
på mobilepay 341733 mærket: ”familiegudstjeneste + 
antal børn/voksne” - senest søndagen før. 

Rent vand i Congo

Strandbyspejderne inviterer menigheden og hele 
byen med til cykelsponsorløb til fordel for Meto-
distkirkens arbejde med at sikre landsbyer omkring 
Mulungwishi rent drikkevand. Projektet gør en ver-
den til forskel for mange congolesere, fordi det er 
med til at skabe bedre trivsel og bryde den sørgelige 
statistik mht sygdomme som difteri og tyfus, der 
opstår på grund af forurenet drikkevand.

Kom og vær med lørdag 5. september foran og 
rundt om kirken. Vi kan se frem til en sjov og 
hyggelig dag. Løbet fløjtes igang kl. 10. Alle aldre 
kan deltage, enten ved at cykle eller ved at hive 
pengepungen frem og sponsorere dem, som cykler. 
Halvvejs bydes der på frokost over bål. Tilmelding 
sker via strandbyspejder.dk
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Onsdag 2. september kl. 18.30 - Ny samtalegruppe 
starter. Tilmelding til Carsten Morsbøl: 2075 2054

Onsdag 2. september kl. 19.30 - Ichthus koropstart

Lørdag 5. september kl. 10-13 - Spejderne arrangerer 
cykelsponsorløb for Congo

Søndag 6. september kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver
Prædikant: Mark Lewis

Mandag 7. September kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær, 
hvor der skal afholdes generalforsamling, og hvor Karen 
Brogaard, som er ny præst i Frederikshavn Metodist-
kirke vil komme og fortælle om sin tjeneste som diakon. 

Mandag 7. september kl. 19.30 - Læsegruppe opstart

Onsdag 9. september kl. 10.00 - Bibelformiddag

Søndag 13. september kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

Mandag 14. september kl. 10 - De grå synger 
i Metodistkirken

Mandag 14. september kl. 16.30 - Metodistkirkens Unge 

Søndag 20. september - Gudstjeneste kl. 10.00 
Prædikant: Louise Aaen. Efter gudstjenesten orienterer 
vores menighedsrepræsentanter os om hvilke emner, 
der skal behandles på Metodistkirkens landsmøde.

Søndag 20. september kl. 20.00 - Unge, sang og musik

Mandag 21. september kl. 19.30 - Studiegruppe opstart

Onsdag 23. september kl. 10.00 Bibelformiddag

Onsdag 23. september kl. 17.00 - Familiegudstjeneste

Fredag 25. september fra kl. 13.00 - Arbejdsdag i kirken

25.-27. september - Metodistkirkens landsmøde i Vejle

Søndag 27. september kl 14.00 - Gudstjeneste 
i Vejle Metodistkirke i forbindelse med Metodistkirkens 
landsmøde. Prædikant: Biskop Christian Alsted. 
Gudstjenesten kan følges via storskærm i Strandby 

Søndag 27. september kl. 16.30-17.30 - Cross yoga

Mandag 28. september kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Bente Skov fortæller om at rejse med sygeplejefaget
i Grønland.

September

præsteuddannelse og Krisecenter i 
Frederikshavn. Alle kvinder er hjerteligt 
velkomne til MK’s arrangementer. 
Henvendelse: Elsebeth Hjortshøj 
tlf: 2834 2289

er en forening, der samler kvinder i deres livs efterår 
til hyggeligt samvær omkring kaffebordet. Her er der 
plads til samtale, nærvær og inspiration til troen og 
livet i form af et foredrag om et emne, der er oppe i 
tiden. MK lægger et stort engagement i at samle ind til 
projekter som fødeklinik i Congo, pigeskole i Indien, 

Metodistkirkens Kvinder



76

Tag med på tur ud i Guds store 
katedral. Vi går med bønner og 
bibelvers i tankerne. 

Mødested: Kirkens parkerings-
plads lørdag 3. oktober kl. 9.00. 
Tilmelding til Camilla Fredsby 
Løvig tlf: 2680 6460

Pilgrimsvandring

Elvis is in the building!

Jazzkoncert 
Kirken fyldes atter med swingende jazztoner 11. oktober 
kl. 14.00, når vi får besøg af Red Hot 4 + 2. De vil spille 
to sæt med en kaffepause imellem. Entré 100 kr.

Mandag d. 12. oktober får man(d) mødes anledning til 
at opleve “The King himself”, Elvis Presley. Steen Larsen 
har været leder for den nordjyske afdeling af Elvis fan-
klub. Han kommer med mange gode fortællinger om den 
legendariske sanger. Aftenen afslutter med en minikon-
cert, hvor Steen samt band (Søren Jacobsen, Carsten 
Morsbøl og Mark Lewis) vil optræde med flere Elvis 
sange i kirkesalen. Gå ikke glip af denne store og sjove 
anledning! Aftenen begynder kl. 18.00 med spisning. Pris 
125 kr. Man(d) mødes er et råt hjertevarmt fællesskab 
for mænd. Garanteret salatfri zone. Husk tilmelding af 
hensyn til buffet, fredagen inden - sms til menigheds-
koordinator tlf: 3030 1098
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Oktober
 
Lørdag 3. oktober kl. 9.00 - Pilgrimsvandring

Søndag 4. oktober kl. 10.00 - Høstgudstjeneste 
med nadver og dåb. Prædikant: Louise Aaen. Medbring 
gerne lidt frugt og grønt fra egen avl til opstilling foran 
alteret. Efter gudstjenesten afholdes en munter auktion 
over årets høst til fordel for missionsprojekter i Congo. 

Mandag 5. oktober kl. 19.30 - Læsegruppen mødes

Onsdag 7. oktober kl. 10.00 - Bibelformiddag

10.-15. oktober - PFT. Spejdernes Patruljeførertræning

Søndag 11. oktober kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis

Søndag 11. oktober kl. 14.00 - Jazzkoncert 

Mandag 12. oktober kl. 18.00 - Man(d) mødes

Onsdag 14. oktober kl. 10.00 - Bibelformiddag

Søndag 18. oktober kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

Mandag 19. oktober kl. 14.30 - MK Hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær, 
hvor Vrå Højskoles forstander Pia Schnoor kommer 
og fortæller om sit arbejde. 

Mandag 19. oktober kl. 19.30 - Studiegruppen mødes

Onsdag 21. oktober kl. 10.00 Bibelformiddag

Torsdag 22. oktober kl. 12.45-14.30 - Klub 3 opstart

Søndag 25. oktober kl. 10.00 Gudstjeneste 
Prædikant: Mark Lewis. NB! Sommertiden slutter 

Søndag 25. oktober kl. 16.30 - Crossyoga

23. - 25. oktober - Konfirmandlejr og TUF 
på Lægården i Holstebro. Skal du eller er du blevet 
konfirmeret i Metodistkirken, så tag med på lejr. 
TUF - står for for tro, udvikling og fællesskab og er 
et teenlederkoncept. Indbydelser ligger fremme i kirken.

Søndag 25. oktober kl. 20.00 - Unge, sang og musik

Mandag 26. oktober kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget? 
Kursusforløb om metodisme over 5 aftener. Tilmelding 
til Mark Lewis tlf: 5054 8293

Onsdag 28. oktober kl 17-19 - Familiegudstjeneste

Torsdag 29. oktober kl. 19.30 - Menighedsrådsmøde

Fredag 30. oktober kl. 17-20 - Spis sammen

Lørdag 31. oktober kl. 9-17 - Spejdernes guirlandebinding

Spis sammen 
Venskabsmiddag - Fredag 30. oktober kl. 17-20. 
Ta’ det mad med, I ellers ville have spist der-
hjemme, 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 mellem mennesker. 
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Børnekor
Du kan gå til børnekor hver onsdag kl. 17.00 - 17.45.  
Her synges gamle og nye børnesange og sanglege un-
der masser af sjov og ballade. Dørene åbner kl. 16.30 
med fri leg og lidt frugt og guf til børnene og kaffe og 
hyggesnak til forældrene. Børnekoret optræder ofte 
til gudstjenester og andre arrangementer i kirken.
Sæsonstart: 26. august
Pris årligt: 500 kr.
Henvendelse: Andrea Karlsen Thaarup tlf: 2363 8766

 “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”

 

Velkommen i  legestuen Myretuen, hvor børn mellem 
0 og 6 år og deres voksne mødes og leger, synger 
og lærer hinanden at kende. Vi slutter med at spise 
medbragte madpakker og som dessert får vi kaffe og 
kage. Det er hver onsdag kl. 10.00-12.00 i pyramide-
salen. Indgang fra Snerlevej. 
Sæsonstart: 26. august
Pris pr. gang: 10 kr. pr. familie (1-2 børn) 
                 15 kr. pr. dagplejer (3-5 børn)
Henvendelse: Marianne Pedersen tlf: 3030 1098

Myretuen
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Klub 3 - minikonfirmander

Ryst din rumpet og kom ned i kirken. Alle unge 13 år + 
er velkomne. Pris 50 kr. pr. gang - sæt kryds ved 
14. september, 14. december, 8. februar og 10 maj.

Program:
              Kl. 16.30: sjovt, hyggeligt, lidt alvorligt 
                          og måske lidt uhyggeligt program
              Kl. 18.00: Aftensmad
              Kl. 19.00: Afslutning og herefter fri leg

Tilmelding til Ungeudvalget: Ellen, Matilde og Freja

Tegne Challenge
Nu begynder minikonfirmandundervisning for alle byens 
børn i 3. klasse. Vi skal lege, synge, tegne/male og høre 
bibelhistorie. Vi mødes i Metodistkirken. Første gang er 
uge 43 -  hver torsdag - lige efter skole kl. 12.45-14.30. 
Det hele slutter til påske med en festlig familegudstjeneste, 
som vi laver sammen med et rigtigt levende æsel. Onsdag 
24. marts kl. 17.00 - skriv allerede nu datoen i kalende-
ren. Tilmelding til Klub 3 sker ved henvendelse til Louise 
Aaen tlf: 2138 0070

Tegn dit værelse inden det er ryddet op. Lav en tegneserie 
over dagens vildeste oplevelser. Prøv vandfarve, kulblyant, 
akryl eller oliekridt - hvad kan du bedst li at bruge? 
Tegn en figur fra din yndlingsfilm eller lige hvad du har lyst 
til.  Kom og vær med, når vi mødes i kirken og udfordrer 
hinanden til at tegne og bruge fantasisen. Hver mandag 
fra kl. 15.30-16.30 Pris 10 kr. pr. gang til materialer. 
Første gang er 7. september. Tilmelding er ikke nødvendigt.
Henvendelse: Louise Aaen tlf: 2138 0070 

Metodistkirkens Unge

Strandbyspejder
Lørdag i lige uger kl. 10-13 på Farmen, Strandbyvej 91-95. 
Naturoplevelser for børn og unge i alle aldre. Udfordringer, 
der passer til dig. Venner for livet. Sjove lejrture.
Engagerede frivillige voksne ledere. 
Pris årligt: 500 kr.
Henvendelse: Rasmus Aaen tlf: 4174 3838. 
Find os på Facebook og strandbyspejder.dk

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 - se datoer 
i kalenderen. Mark Lewis m.fl. 
vil 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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til opsætning af julebasar fredag 20. november kl. 19. 
Vil du donere en gevinst eller to til tombolaen, kan de 
afleveres i kirken torsdag 19. november mellem kl. 17-18

Meto-hva-for-noget? 

Julebasar 
Lørdag 21. november kl. 13.30
Tombola. Salgsboder. Cafe. Julestemning.  
Overskuddet går til kirkens spejdere - og 
børne/ungdomsarbejde. 

En hyggelig dag i et meningsfyldt arbejdsfællesskab. 
Tag formiddagskaffen med og mød op på kirkens 
parkeringsplads kl. 9.00 lørdag 31. oktober, 
hvorfra der køres i skoven og klippes gran. Det er 
også muligt at slutte sig til kl. 12.00 på havnen ved 
Strandby Net og give en hånd med. Spejderne sørger 
for pølser og brød til middag. Der bindes guirlander 
for at tjene penge til spejderarbejdet i kirken. 

Spejdernes guirlandbinding

frivillige hænder søges 

Læs mere om 
Metodistkirken
på metodistkirken.dk

Vi bliver ofte spurgt, hvad der gør Metodistkirken 
anderledes? Derfor tilbyder vi hvert efterår et 
kursusforløb om metodisme over 5 mandage. 
Se datoer i kalenderen. 

Undervisningen er for dig, der gerne vil vide mere om 
Metodistkirkens oprindelse og udbredelse, dens historie 
på verdensplan, i Danmark og lokalt i Strandby, dens 
troslære og sociale principper og metoder til at leve et 
liv som kristen. 

Kurset er tilrettelagt som forberedende til medlems-
optagelse, men alle med interesse kan deltage. 
Undervisningen er også relevant for dig, der har været 
medlem i årevis eller i generationer, men gerne vil have 
opfrisket din viden om Metodistkirken. Tilmelding til 
Mark Lewis tlf: 5054 8293



11

November
Søndag 1. november kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver
ALLE HELGEN. Prædikant: Louise Aaen

Mandag 2. november kl. 19.30 - Læsegruppen mødes

Mandag 2. november kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget

Onsdag 4. november kl 10.00 - Bibelformiddag

Søndag 8. november kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis

Mandag 9. november kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget?

Søndag 15. november kl. 10.00 - Gudstjeneste
KOLLEKT: Præsteuddannelse. Prædikant: Mark Lewis. 

Mandag 16. november kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær, 
hvor Louise Aaen fortæller om adventstiden.

Mandag 16. november kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget?

Mandag 16. november kl. 19.30 - Studiegruppen mødes

Onsdag 18. november kl. 10.00 - Bibelformiddag

Lørdag 21. november kl. 13.30 - Julebazar 

Søndag 22. november kl. 10.00 - Gudstjeneste 
Prædikant: Louise Aaen

Søndag 22. november kl. 20.00 - Unge, sang og musik

Mandag 23. november kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget

Onsdag 25. november kl. 17-19 - Familiegudstjeneste

Søndag 29. november kl. 10.00 Gudstjeneste 
Medlemsoptagelse. 1. Advent. Prædikant: Mark Lewis

Søndag 29. november kl. 16.30 - Crossyoga

Velkommen til en time i kirkerummet med bøn og 
bevægelse - sidste søndag i hver måned kl. 16.30. 
Medbring yogamåtte og evt. et tæppe. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 
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I samarbejde med MSA - Metodistkirkens Sociale Arbejde 
tilbyder vi igen i år en julepakke med mad og lækkerier til 
juleaften og juledagene. Det er fortrinsvis til børnefami-
lier med dårlige økonomiske forhold. Ansøgning sendes til 
strandby@metodistkirken.dk inden 1. december. Pakkerne 
uddeles ved en hyggelig cafe i kirkens pyramidesal fredag 
18. december mellem kl. 12-15. 

Julehjælp og café

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 for-
midle gennem sin sang. Koret medvirker ved gudstjenester i kirken og i byen. 
Glæden ved at synge er eneste forudsætning ved at deltage.

Syng med i koret Ichthus
Sæsonstart: 2. september
Pris årligt: 300 kr.
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219

Folkekirken og Metodistkirken i Strandby indbyder igen 
alle sangglade seniorer til hyggelige formiddage, hvor vi 
finder salmebogen frem og nyder fællesskabet og glæden 
ved at synge. Se dato, tid og sted i kalenderen.

Bøn
Hver onsdag kl. 16.30-17.00 
er kirkerummet åbent til bøn 
Første gang er 2. september. 
Tilmelding er ikke nødvendig

De grå synger
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December
Søndag 6. december kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver 
2. ADVENT. Prædikant: Mark Lewis

Søndag 6. december kl. 19.30 - Adventsfest
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til adventsfest 
for hele menigheden. Kaffebord. Juletale. Amerikansk 
lotteri til fordel for kirkens missionsprojekter. 

Mandag 7. december kl. 10.00 - De grå synger 
i Folkekirken, Strandvej 67

Mandag 7. december kl. 19.30 - Læsegruppen mødes

Onsdag 9. december kl. 17.00 - Luciaøvelse
Luciaøvelse for piger og drenge, som har lyst til at være 
med

Søndag 13. december kl. 16.00 - Gudstjeneste 
3. ADVENT. Vi synger julen ind. Prædikant: Louise Aaen

Mandag 14. december kl. 16.30 - Metodistkirkens Unge

Onsdag 16. december kl. 10.00 - Julegudstjeneste for de 
mindste børn i dagplejen og legestuen Myretuen

Fredag 18. december kl. 12-15 - Julehjælp og café

Søndag 20. december kl. 10.00 - Gudstjeneste 
4. ADVENT. Prædikant: Mark Lewis

Mandag 21. december kl. 8.00 - Julegudstjeneste for 
Strandby skole 

Torsdag 24. december kl 14.30 - Julegudstjeneste
KOLLEKT til verdens fattigste. Prædikant: Mark Lewis

Torsdag 24. december kl 16.30 - Julegudstjeneneste 
KOLLEKT til verdens fattigste. Prædikant: Mark Lewis

Torsdag 24. december kl 24.00 - Julenatsgudstjeneste 
ved Louise Aaen

Fredag 25. december kl. 11.00 Højtidsgudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

Søndag 27. december kl. 10.00 - Gudstjeneste 
Prædikant: Mark Lewis

28.-2. januar Nytårslejr for unge i Norge

Syng med i koret Ichthus
Sæsonstart: 2. september
Pris årligt: 300 kr.
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219

Vi synger julen ind
Vi synger julen ind ved 
gudstjenesten søndag 

13. deceember kl. 16.00 
med musikalske 

indslag, krybbespil 
og luciaoptog.
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Læsegruppen starter ny sæson. Du er velkommen til at være med, også selvom du 
ikke har været med før. Læsegruppen mødes den første mandag i hver måned i 
pyramidesalen. I efteråret læses ”Den som finder sin plads, tager ikke en andens” 
af Tomas Sjödin. Bogen kan købes i kirken til 200 kr. Tilmelding til Bente Aalbæk 
tlf: 2938 2170. Første gang 7. september.

Ny studiegruppe

Ny læsegruppe

Ny samtalegruppe: Vildnis!
Nogle gange gror gamle stier til, fordi ingen længere bruger dem. 
Andre gange står man i et vildnis og bliver nødt til at finde 
nye stier. Og dog kan man selv i et vildnis ofte se konturer af 
stier. Det er baggrunden for at skabe en ny samtalegruppe, hvor 
vi taler sammen om stier i samfundet og livet. Emner kunne 
være: Tilgivelse er ikke at glemme. All Lives Matter. Bæredygtig 
fremtid. Kirkens plads. Elsk dine fjender. Vi mødes onsdag i lige 
uger kl. 18.30. Spiser sammen. Lytter til et oplæg. Reflekterer på 
tværs. Beder for at blive bevidst. Sender hinanden afsted, måske 
tilbage til vildnisset, måske afsted på nye stier. Første gang 
2. september. Tilmelding til Carsten Morsbøl: tlf: 20752054.

Hvem er frisk på et halvmaraton? Alle er velkomne til at være med, når vi løber 
en tur gennem Ny testamente. Vi mødes første gang 21. september kl. 19.30 til 
introduktion og læsevejledning ved Louise Aaen. Herefter mødes vi 1 gang om 
måneden og læser et evangelium eller et brev fra gang til gang. Medbring din 
egen bibel og notesbog. Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj tlf: 2834 2289.

Alle er velkomne til at deltage i undervisning om de bibelske tekster og deres 
historiske baggrund og teologiske univers. Se datoer i kalenderen. Undervisningen 
varetages af Mark Lewis og foregår over en kop kaffe og rundstykker. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 

Bibelformiddag



Kirkelige handlinger
Bisættelser
Jørn Vinde, 5. maj 
Grethe Larsen, 14. maj 
Hanne Frænde Thaarup, 17. juni
Jytte Holmager Rasmussen, 2. juli

Ære være deres minde i blandt os.

Dåb
Stella Løvig, 21. juni 
Hjalte Eiersted, 4. juli 

Nye medlemmer, optaget ved bekendelse 31. maj: 
Maria Rytkønen og Annelise Aaen

Nyt medlem, optaget ved bekendelse 7. juli: 
Erik Bang

Menigheden ønsker hjerteligt tillykke og glæder sig 
over fællesskabet med jer. 

Informationer
Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille kørsel til 
søndagens gudstjeneste ved henvendelse til menigheds-
koordinator Marianne Pedersen tlf: 3030 1098 inden 
fredag kl. 15.00. Kirkebilen kører ikke juleaften.

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

Mobilepay 576729
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Glæd dig til...

Nytårskoncert 
med Lise Robenhagen Hjørne og Knud Erik Thrane

Cafe Qvindfolk
9. januar med Maibrit Tvilling om pilgrimsvandring
på camino de Santiago

Seniorgudstjeneste 
14. februar kl. 16 - kort og klassisk gudstjeneste
Efterfølgende spisning og musikalsk underholdning



                    Her fanger du os:

strandby-metodistkirke.dk

Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby - indgang fra Snerlevej!

Præst:
Mark Lewis, Karlsvej 1 
mark.lewis@metodistkirken.dk
tlf: 5054 8293

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

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

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

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

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


