Himmeriget ligner
et sennepsfrø
som en mand tog
og såede i sin mark
Det er mindre
end alle andre frø
men når det vokser op
er det større end
alle andre planter
og bliver et helt træ
så himlens fugle kommer
og bygger rede i dets grene
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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.
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Jesus
hvor Guds rige er
svarede han:
Guds rige kommer ikke
så man kan iagttage det;
man vil heller ikke kunne sige:
Se, her er det! eller: Se dér!

For Guds rige er midt iblandt jer

Jesus sagde: Hvad skal vi
sammenligne Guds rige med?
Hvilken lignelse skal vi bruge
om det?
Ethvert forsøg på at forklare hvem eller hvad det,
som vi kalder Gud egentlig er for noget, er dømt til at
mislykkes på forhånd. Det guddommelige, det hellige, det
infinitte eller transcendente er for udefinerbart til at, vi
kan rigtigt begribe det og beskrive det.
Alligevel vover vi pelsen i kirken og sætter ord på vores
tro og de værdier, vi bygger vores liv på.
Jesus fortalte korte historier, linket til menneskers
hverdag, med enkle pointer, for at indkredse hvad
han mente, når han talte om Guds virkelighed, der på
forskellige måder bryder frem i vores verden. Han tog
udgangspunkt i noget velkendt og indlysende, som alle
tilhørere let kunne forstå og relatere til og sammenlignede det med hvordan der er dér, hvor Gud er på færde.
Et lille sennepsfrø, som lægges i jorden, vokser op og
bliver et stort træ, hvor himlens fugle kan søge ly og
bygge reder, finde tryghed og ro! Et fredfyldt billede af
en udvikling, en vækst. Et potentiale, der udfolder sig til
at blive det, det var tænkt som: et tilholdssted for fugle,
for drømme og tanker, rodfæstet i mulden på Guds
grønne jord.

Sådan er Jesu lignelse om Guds rige - det uendeligt
store, der kommer ud af det allermindste. Et tilholdssted
for alt, hvad vi håber og tror.
Jesus forkyndte, at ”Guds Rige er kommet nær.” Hans
budskab var ofte overraskende og provokerende både
dengang og i dag. Lignelserne virker fordi de ligner. Du
kan overføre noget fra lignelsen til dit eget liv. De peger
på en ny måde at leve og tro på. En del af Jesu lignelser foruroliger det mest selvsikre menneske. De vender
op og ned på verdens værdier, så man må overveje
hvad der er virkelig værdifuldt, godt og sandt.
I den mørke vintertid og i det spirende forår vil vi ved
gudstjenesterne i kirken gå på opdagelse i nogle af lignelserne, som Jesus fortalte. Vi vil fokusere på Gudsriget
som et sted, hvor Gud gør sin kærlighed gældende.
Guds Rige er det store fællesskab mellem Gud og mennesker, hvor Guds vilje sker, uanset hvordan verden ser
ud. Det lader sig ikke stoppe af sygdom, smitterisiko,
isolation eller krise i samfundet. Det er en livskraft,
som begynder nu og som vil komme med fuld styrke i
fremtiden og forandre alting.
I begyndelsen af et nyt år, hvor coronavirus stadig
sætter dagsorden for fællesskabet blandt os og sætter
sin kæp i hjulet for hvad vi kan mødes om i kirken, er
vi tvunget til at tænke ud af boksen og overveje nye
måder, hvorpå vi kan være Metodistkirke i Strandby.
Jesus spørger os: Hvad skal vi sammenligne gudsrige
med. hvilken lignelse skal vi bruge om det? Hvad definerer egentlig livet med Gud for dig og mig? / Louise Aaen
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Se på figentræet og alle de andre træer
Så snart I ser dem springe ud
ved I af jer selv
at sommeren allerede er nær
Sådan skal I også vide
når I ser dette ske
at Gudsrige er nær
Sandelig siger jeg jer:
Denne slægt skal ikke forgå
før alt dette sker
Himmel og jord skal forgå
men mine ord skal aldrig forgå
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Januar
* Ret til ændringer forbeholdes af hensyn til COVID-19
** Se opdateringer og ændringer i ugentligt nyhedsbrev
Søndag 3. januar kl. 10.00 - Pagtsgudstjeneste med nadver
HELLIGTREKONGER. Prædikant: Mark Lewis
Onsdag 6. januar kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Lørdag 9. januar kl. 10.30 - Cafe Qvindfolk
Velkommen til en eksklusiv cafe-oplevelse, kun for kvinder.
Vi følger gældende corona restriktioner og dækker op til et
begrænset antal deltagere. Glæd dig til en portionsanrettet
brunchtallerken, et varmt og hyggeligt fællesskab omkring
bordene og herefter et foredrag med en spændende Qvinde
om et aktuelt emne. Cafeens taler er denne gang metodistpræst Maibrit Tvilling, som vil fortælle om at vandre ad
pilgrimsruten Caminoen. Tilmelding sker ved henvendelse til
koordinator@strandby-metodistkirke.dk eller sms: 3030 1098

Søndag 13. januar kl. 19.30 - Nytårskoncert
med Lise Robenhagen Hjørne og Knud-Erik Thrane. Glæd dig
til en skøn blanding af musicalsange, operette og Disney.
Begrænset plads pga. coronarestriktioner. Billetter af 100
kr. købes via billetto.dk. Overskuddet fra billetsalget går
direkte til Metodistkirkens støtteprojekter i Congo.
Torsdag 14. januar kl. 19.30 - Bedemøde
i Missionshuset, Agervej 4. Tema: Bibelbrug.
Søndag 17. januar kl. 16.00 - Fællesgudstjeneste
Vi fejrer fællesskabet mellem Folkekirken og Metodistkirken med nadver, bøn og musiske indslag. Prædikant:
Louise Aaen. Sted: Strandby Kirkecenter, Strandvej 67
Mandag 18. januar kl. 19.30 - Studiegruppen mødes
Ny Testamente gennemtrawles - Bibelhalvmaraton
Onsdag 20. januar kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Torsdag 21. januar kl 19.30 - Menighedsrådsmøde

Søndag 10. januar kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

Søndag 24. januar kl. 10.00 - Gudstjeneste med dåb
Prædikant: Mark Lewis

Bedeuge 10.-17. 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 til fællesgudstjeneste
i Folkekirken søndag eftermiddag. Torsdag aften er du velkommen i missionshuset i Strandby, hvor der inviteres til en
aften med fokus på bedeugens tema: ”Bibelbrug.” I kirkerne
kan du finde et andagtshæfte udgivet til anledningen. Det
findes også elektronisk på www.evangeliskalliance.dk

Søndag 24. januar kl. 20.00 - Unge, sang og musik

Mandag 11. januar kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær. Louise
Aaen fortæller om måder at bruge Bibelen.

Søndag 31. januar kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis

Mandag 25. januar kl. 18.00 - Man(d) mødes
Med en ny præsident indsat i embedet, vil vores amerikanske præst Mark Lewis komme med perspektiver på
politiske strømninger i USA efter et valg som har mindet
mest af alt om et reality TV-show. Tilmelding sker ved
henvendelse til koordinator@strandby-metodistkirke.dk eller
sms: 3030 1098 efter først til mølle-princippet. Pga corona
er der denne gang begrænsede pladser.
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Så sagde han til dem:
Kommer nogen med et lys
for at sætte det
under en skæppe eller under en bænk?
Er det ikke
for at sætte det i en stage?
For der er intet skjult
som ikke skal blive synligt
og intet gemt bort
som ikke skal komme frem
i lyset
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Februar
* Ret til ændringer forbeholdes af hensyn til COVID-19
** Se opdateringer og ændringer i ugentligt nyhedsbrev
Mandag 1. februar kl. 19.30 - Læsegruppen mødes
Der læses Tomas Sjödin - Den, der finder sin plads tager ikke
en andens

Onsdag 17. februar kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Søndag 21. februar kl. 10.00 - Gudstjeneste
Kollekt: baltiske præsters lønforhold
Prædikant: Kirsten Nygaard

5.-7. februar - Konfirmandlejr på Lægården

Lørdag 27. februar kl. 12.00 - 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 dagen med nærmere info kan findes i kirken.

Søndag 7. februar kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Henrik Carlsen

Søndag 28. februar kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

Mandag 8. februar kl. 14.30 - MK hyggesamvær.
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær.
Programmet består bl.a. af generalforsamling og pakkebingo.
Medbring pakke til 20 kr.

Søndag 28. februar kl. 20.00 - Unge, sang og musik

Onsdag 3. februar kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.

Mandag 8. februar - Metodistkirkens Unge mødes
Søndag 14. februar kl. 10.00 - Juniorgudstjeneste
FASTELAVN. Velkommen til en børnevenlig gudstjeneste,
hvor børn og barnlige sjæle må komme udklædt. Efter
gudstjenesten serveres en fastelavnsbolle til kirkekaffen.
Prædikant: Louise Aaen
Søndag 14. februar kl. 16.00 - Seniorgudstjeneste
En kort og klassisk gudstjeneste med nadver.
Efter gudstjenesten serveres et måltid mad af 50 kr.
Musikalsk underholdning. Prædikant: Mark Lewis
Mandag 15. februar kl. 10.00 - De grå synger
Velkommen i Metodistkirken til en hyggelig formiddag for
sangglade seniorer. Arrangeres i samarbejde med Folkekirken.
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Jesus sagde til dem:
Lad de små børn komme til mig
det må I ikke hindre dem i
for Guds rige er deres
Sandelig siger jeg jer:
Den der ikke modtager Guds rige
ligesom et lille barn
kommer slet ikke ind i det

I ugens løb - Kom og vær med!
Mandag
Tegne challenge - alle mandage kl. 15.30-16.30
Kan du li’ at tegne eller kunne du tænke dig at lære det,
så kom og vær med, når vi finder blyanter og maling frem.
Hver gang er der en ny udfordring til dig at gå i gang med.
Henvendelse: Louise Aaen tlf 2138 0070

Koret ICHTHUS - onsdage i ulige uger kl. 19.30
Glæden ved at synge er eneste forudsætning for at være
med i menighedens kor for unge og voksne. Vi arbejder med
et varieret repetorie, bestående af gospel, klassisk, rytmiske
salmer og særlige kompositioner. Henvendelse: Anne-Kirstine
Clausen tlf: 2380 3219

Torsdag
Klub 3 - hver torsdag kl. 12.45-14.30
Minikonfirmandundervisning for byens børn i 3. klasse

Tirsdag

Fredag

Yoga - Nye hold starter i februar. Tilmelding via FOF
Kirken lægger lokaler til Nina Lewis yogahols. Se tid og sted
via fof.dk. Yoga er en populær måde at bevæge sig på. Ikke
kun fysisk, men også åndeligt og mentalt bliver man styrket
og finder nærvær i nuet.

Cafe Hjerterum - alle fredage kl. 10-12
Kirken er åben og der er kaffe på kanden. Her har du mulighed for at kigge ind til en hyggesnak. Henvendelse: Marianne
Pedersen tlf: 3030 1098

Onsdag
Myretuen - alle onsdage kl. 10-12
Legestuen hvor børn mellem 0-5 mødes og leger, synger og
lærer hinanden at kende. Vi slutter med at at spise medbragte madpakker. Henvendelse: Marianne Pedersen tlf:
3030 1098
Bønnens have - alle onsdage kl. 15.30-16.00
Kirkerummet er åbent til bøn og bibelmeditaiton. I øjeblikket
læser vi Bønnens have af Martin Lønnebo. Tilemdling er ikke
nødvendig.
Byens bedste BØRNEKOR - alle onsdage kl. 16.45-17.45
Her synges gamle og nye børnesange og sanglege under 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. Henvendelse: Andrea Karlsen Thaarup tlf: 2363 8766

Lørdag
Grøn spejder - 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. Henvendelse: Rasmus Aaen tlf: 4174 3838. Find os på Facebook og strandbyspejder.dk

Søndag
Unge, sang og musik - sidste søndag hver måned kl. 20.00
Kan du lide at synge? Kan du spille et instrument eller kunne
du tænke dig at lære det? Så find vej til kirken, hvor Mark
Lewis m.fl. præsenterer og instruerer nogle letlærte sange,
som vi kan synge og spille sammen. Giv gerne lyd i forvejen,
hvis du kommer på sms til Mark Lewis tlf: 5054 8293

En mand
Gudstjenester
Søndag er den traditionelle kirkedag, hvor vi fejrer
havde
gudstjeneste kl.et
10.00.figentræ
Her er bøn, bibelord og forkyndelse, sang til orgel, flygel eller guitar. Her er billeder
som
varog måske
plantet
i hans
vingård
på
storskærm
et film-klip,
der supplerer
prædikenen eller musikken. Her er plads til reflektion
og tilværelsen
over
han ogkom
rum til endda
og ledte
at blive stille
efter
indeni frugt på det
og måske tænde et lys som et udtryk for en ordløs
bøn.
Nadver,
dåb, medlemsoptagelse
men
fandt
ingen og overhøring af
konfirmander har en naturlig plads i søndagens gudstjeneste, ligesom kirkekaffen bagefter.

Han sagde da til gartneren:
har børn
særlig plads
I treI Metodistkirken
år er jeg
nuen kommet
og har ledt efter frugt
og de er altid velkome til gudstjeneste.
mener jeg,
gør en positiv forskel...
på Detdette
figentræ,
uden at finde nogen.
Hug det om!
Fadervor som fællesskab
Sådan
lyder titlenskal
på gudstjenestetemaet
i fastetiden.
Hvorfor
det
stå
og tage plads til ingen nytte?
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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Men gartneren svarede:
Herre, lad det stå et år til
så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning
Måske bærer det så frugt til næste år
Hvis ikke kan du hugge det om!

Marts
* Ret til ændringer forbeholdes af hensyn til COVID-19
** Se opdateringer og ændringer i ugentligt nyhedsbrev
Mandag 1. marts kl. 19.30 - Læsegruppen mødes
Der læses Tomas Sjödin - Den, der finder sin plads tager ikke
en andens
Onsdag 3. marts kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Torsdag 4. marts kl. 19.30 - Menighedsrådsmøde
Fredag 5. marts kl. 14.30 - Kvindernes internationale bededag.
Samling i Folkekirkens kirkecenter, Strandvej 67, med kaffebord. Tale og bøn for kvinders rettigheder i verden. Tema: Byg
på et stærkt fundament
5.-7. marts - Konfirmander til MSA
Søndag 7. marts kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Carsten Morsbøl
Mandag 8. marts kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær. Taler:
Laila Hørby fra Frederikshavn Metodistkirke: ”her er mit liv”
Lørdag 13. marts 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 Louise
Aaen om livsvigtige relationer. Med udgangspunkt i Mette
Korsgaards bog ”Allerkæreste veninde” skal vi bl.a. høre om
kvinders vigtigste parforhold. Tag din mor, søster, veninde eller
kollega med til 2,5 times ren forkælelse. Pris 125 kr. Tilmelding
er ikke nødvendig.

Søndag 14. marts kl. 10.00 Gudstjeneste med nadver.
Pastoratskonference. Prædikant: Thomas Risager
Efter gudstjenesten fortsætter vi med kirkefrokost og menighedens årsmøde, hvor der kigges frem og tilbage på årets
begivenheder og fremlægges planer ind for et nyt arbejdsår.
Kom og få indflydelse på menighedslivet.
Onsdag 17. marts kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
Søndag 21. marts kl. 10.00 Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Søndag 21. marts kl. 20.00 - Unge, sang og musik
Onsdag 24. marts kl. 10.00 - Påskegudstjeneste for børnehaven Molevitten. Prædikant: Louise Aaen.
Onsdag 24. marts kl. 17-19 - Familiegudstjeneste
Klub 3 inviterer alle til at komme og høre påskens
fantastiske fortællinger på 1 time som afslutning på deres
minikonfirmandforløb. Der er kaffe på kanden fra kl. 16.30.
Fællesspisning kl 18.00 fra Rosendahls Madhus. PRIS: 30 kr.
for børn og 60 kr. for voksne. NYT: Betaling for spisning
fungerer som tilmelding til spisning på mobilepay 341733,
mærket: ”familiegudstjeneste + antal børn/voksne” - senest
søndagen før.
Søndag 28. marts kl. 10.00 - Gudstjeneste med overhøring
PALMESØNDAG. Prædikant: Louise Aaen
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En sædemand gik ud for at så
Da han såede
faldt noget på vejen
og fuglene kom og åd det op
Noget faldt på klippegrund
og det kom straks op
fordi der kun var et tyndt lag jord
men da solen kom højt på himlen
blev det svedet og visnede
fordi det ikke havde rod
Noget faldt mellem tidsler
og tidslerne voksede op og kvalte det
Men noget faldt i god jord og gav udbytte
noget hundrede, noget tres og noget tredive fold

April

Søndag 18. april kl. 10.00 Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

* Ret til ændringer forbeholdes af hensyn til COVID-19
** Se opdateringer og ændringer i ugentligt nyhedsbrev

Mandag 19. april kl. 14.30 MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær.
Taler: Lone Højene fra Hospice i Frederikshavn

Torsdag 1. 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.
Fredag 2. april kl. 11.00 - Passionsgudstjeneste
LANGFREDAG. Prædikant Louise Aaen
Søndag 4. april kl. 10.00 - Højtidsgudstjeneste med nadver
PÅSKEDAG. Koret Ichthus medvirker. Prædikant: Mark Lewis
Lørdag 10. april kl. 10-14 - Pilgrimsvandring
Tag med på tur ud i Guds store katedral. Vi går med bønner
og bibelvers i tankerne. Invitationer ligger fremme i kirken.

Søndag 25. april kl. 10.00 Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Søndag 25. april kl. 20.00 - Unge, sang og musik
Mandag 26. april kl. 19.30 – Elvis koncert
Elvis is in the building. Kirken åbner dørene for en minikoncert, hvor Steen Larsen samt band (Søren Jacobsen,
Carsten Morsbøl og Mark Lewis) vil optræde med flere
Elvis sange. Steen Larsen har været leder for den nordjyske
afdeling af Elvis fanklub. Han kommer med mange gode
fortællinger om den legendariske sanger. Gratis entré.

Søndag 11. april kl. 10.00 Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 12. April 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.
Onsdag 14. april kl. 10.00 - Bibelformiddag
Velkommen til undervisning om de bibelske tekster og deres
historiske baggrund og teologiske univers.
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Himmeriget ligner
en købmand
der søgte efter smukke perler
og da han fandt én
særlig kostbar perle
gik han hen og solgte alt
hvad han ejede
og købte den
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Årets konfirmander

Kirkelige handlinger

Mikkel Eiersted Klemmensgaard
Magnus Kjær Lyng
Elias Legaard Pedersen
Gustav Snebang Wunderov
Malthe Stordal Johansen
Olivia Aaen
Emily Christine Connors
Oskar Vahlberg Olesen
Ida Schmidt Hansen
Simone Kjærgaard Lerkenfelt
Victoria Florence Østergaard Jensen
Lukas William Suhr Hjortshøj

Dåb
Carl Nygaard Eilerskov, 26. juli
Charlie Skov Vinde, 23. august
Esther Freiheit Neumann, 4. oktober
Silja Thaarup Mikaelsen, 8. november
Sofia Thaarup Mikaelsen, 8. november

Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

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

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vielse
Malene Hansen & Klaus Mohr Walther, 28. november
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke
Bisættelse
Margit Hjørnet, 2. juli
Hanne Pedersen, 28. juli
Mona Falgren Pedersen, 9. september
Dorte Lindberg, 14. september
Niels Krogsgaard Jensen, 19. september
Arne Thaarup Madsen, 26. september
Eigil Carlsen, 13. oktober
Jytta Thaarup Madsen, 17. oktober
Jarl Graversen, 13. november
Claudius Hjørnet, 4. december
Klaus Mohr Walther 28. december
Ære være deres minde i blandt os.

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.
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Himmeriget ligner
et vod
der blev kastet
i havet
og samlede fisk
af enhver art
Da det var fuldt
trak de det op
på bredden

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

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

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

og satte sig
strandby-metodistkirke.dk
og samlede
de gode fra
i tønder
og kastede de dårlige ud

