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Indberetning til pastoratskonferencen 2020
”Men den dag eller time er der ingen, der kender… Våg derfor, for I ved ikke,
hvad dag jeres Herre kommer”. Matthæus 24:36,42
På vegne af menighedens ledelse vil vi byde velkommen til Strandby Metodistkirkes Pastoratskonference 2021. Selv om mødet foregår på skærm
for andet år i træk, takker vi Gud for anledningen til at reflektere over
året, der er gået og drøfte visioner og målsætninger for den tid, der er på
vej. Særlig tak til distriktsforstander Thomas Risager, som leder os.
Jesus advarede disciplene en gang; ”Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag
jeres Herre kommer”. I en tid, hvor kirken, samfundet og verden i øvrigt er i gang med at vandre på en ukendt vej, kan vi begynde at se dette
skriftsted i et nyt lys. Der er sikkert ikke nogen kontrovers i at erklære, at
de sidste 12 måneder har været ét af de mærkeligste år, vi nogensinde har
oplevet! Siden den første ”Corona” pressemeddelelse d. 11. marts 2020,
hvor vi midt i en korøvelse fik besked om kommende forsamlingsrestriktioner, har intet været det samme. Afbrydelser, aflysninger, forvirring og
frustration har været kendetegnende for mange i denne tid, selv om vi
stadigvæk bevarer overbevisningen om, at dagens bølger vil forvandles til
en lysere fremtid. Alligevel lever vi alle sammen med den fornemmelse,
at vejen frem er en ukendt vej. ”Den dag eller time…” Én vedvarende
salme, ”Foran mig er en vej, jeg ikke kender”, opsummerer vores nuværende stemning og tro, idet den både erkender angsten, der kommer, når
vejen frem er tåget og usikker, og også forkynder én af kristendommens
store sandheder: ”Mit liv er i Guds hænder”. I den ånd mødes vi i dag og
ser fortrøstningsfuldt på tiden, der kommer.
Menighedens tilstand: ”liminalitet”
Mange har betegnet udbredelsen af Corona-pandemien og dens ødelæggende konsekvenser for en krise. Sådan har det også været i forskelligt
omfang for vores menighed, især på grund af social isolation. Sagt på en
anden måde kan denne tid kaldes for liminalitet. Som kirke og samfund,
befinder vi os i et ”ind imellem” socialt rum, hvor vi føler os løsrevet fra
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tidligere mønstre, men vi er ikke endnu blevet integreret i den nye virkelighed. Sådan en tilstand rammer mennesker psykisk såvel som fysisk, og
Strandbynitter er ikke blevet undtaget.
En del bibelske beretninger har deres rødder i liminalfaser: Profeten Jonas, da han blev slugt af en stor fisk; Israelitternes udvandring fra Egypten, inden de nåede det forjættede land; Jødernes oplevelse af eksil, inden
de kunne vende hjemad; Adventshistorier om den forventede Messias; tiden mellem korsfæstelse og opstandelse, og mellem himmelfart og pinse,
blot for at nævne flere. For dem, ligesom for os i dag, udgør liminalitet en
mulighed for vurdering af vores liv, værdier og åndelige tilstand, mens vi
omfavner et mellemrum præget både af opløsning og nyskabelse.
Gudstjenestefejring
”Når en dør lukkes åbnes en anden”. Sådan lyder ordsproget, og det er
en passende beskrivelse af gudstjenestelivet i Coronatiden. Det kom som
et chok for mange af os, da vi blev nødt til at aflyse al fysiske samvær fra
midt marts 2020. Det betød for os, at påskeprogrammet gik op i røg. Men
døren, der åbnede sig for os, var muligheden for at nå ud til folk via andre
kommunikationsmidler. Louise Aaen og Mark Lewis oprettede adskillige
online tilbud, bl.a. en Stilleuge andagtsserie og digitale gudstjenester. Det
har været en indlæringsproces for os, og selv om vi ikke kommer til at
betragte det som en erstatning for det fysiske fællesskab, er vi enige om,
at det er vigtigt langsigtet at udvikle denne formidlingsform.
I maj måned begyndte vi at lukke op igen for for gudstjenester i kirken,
hvor vi tog hensyn til afstandsregler og andre restriktioner. Flere af disse
gudstjenester blev live streamet. Der har været udfordringer, særligt med
hensyn til lyd, men vi har lært en del, som vi mener vil være gavnligt
i fremtiden. Tak til Dorte Bhutho, som har styret ”chatten” under disse
gudstjenester.
Fejringen fortsatte stille og roligt i efteråret, indtil vi igen blev nødt til at
lukke ned efter den 4. søndag i advent på grund af en ny smittebølge, der
fejede over landet. For os betød det, at alle gudstjenester mellem juleaften

og juledag blev aflyst. Der blev optaget og udsendt 2 juleaftens gudstjenester, og vi er taknemmelige for både den positive feedback og forståelse.
Efter nytår, hvor vi fortsat har være lukket ned, besluttede vi at udsende
en andagtsserie om ”Guds rige” på de sociale medier.
Det største tab i året har måske været aflysning af familiegudstjenester.
Idet konceptet er opbygget omkring indendørs aktiviteter og fri bevægelse i kirkesalen samt efterfølgende spisning, blev det vurderet for risikabelt at fortsætte med i Coronatiden. Gudstjenesterne på plejehjemmet
Strandgården er også blevet sat på pause indtil videre.
Vi glæder os selvfølgelig til at komme stærkt i gang med fysiske gudstjenester, når omstændighederne tillader det, og vi vil gøre det med den nye
viden og indsigt, der er kommet fra vores oplevelse af liminalitet.
MBUR (se formands rapport)
MBUR-aktiviteter har også været hårdt ramt af COVID 19. Aktiviteterne
generelt kom i gang efter sommerferien, på trods af begrænsninger og bekymringer. Lejre, Klub 3, Julebasar, m.m. har været store ofre i denne tid.
Der har alligevel været lyspunkter, bl.a. en strålende opstart til ”Byens
bedste børnekor” og spejdernes cykelløb til fordel for missionsarbejdet
i Congo. Som MBUR-formand Erik Brogård skriver i sin indberetning,
”(Vi) ser frem til et nyt arbejdsår med håb om vi snart kan være sammen
omkring de aktiviteter, vi hver især laver for børn og unge i vores lokalsamfund”.
Arbejdsgrene, grupper og andre aktiviteter
I tråd med resten af menighedens aktiviteter, er vores arbejdsgrene og
smågrupper også blevet belastet af situationen. Cafe Qvindfolk og Man(d)
mødes har været nødt til at aflyse deres arrangementer, så vel som ”Spis
sammen” aftener, hvor nydanskere og menigheden har kommet sammen.
Onsdags bibeltime og læsegruppen har mødtes med forbehold i efteråret,
inden de også blev nødt til at lukke ned. Vores tværkirkelige arrangementer – ”De grå synger”, Strandby skole samarbejdet, konfirmationsdag
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og kirkevandringen – samt flere planlagte koncerter i løbet af året måtte
desværre også aflyses eller er blevet udsat til et ubestemt tidspunkt.
Det vil dog ikke sige, at det hele er gået i dvale i et helt år. MK har f.eks.
haft et par møder med foredrag, bl.a. med Karen Brogaard og Bente Skov.
Louise Aaen har stået for en onsdag eftermiddagsbøn i kirken. Carsten
Morsbøl har startet en ny mad- og samtalegruppe, ”Vildnis”, som blev
lanceret i september. Korarbejdet har været i gang i efteråret, særligt Ichthus, Wesley Chapel Singers og det nyeste tiltag, ”Unge, sang og musik”.
Mark Lewis har eksperimenteret med en online ”geografisk ubegrænset”
samtalegruppe. En ny ”netværksgruppe” er blevet formet, og der er allerede kommet gode forslag til fornyelse af kirkens tilbud.
En dør, der helt klart blev åbnet i foråret, foregik omkring ”Filip Faberstil” udendørs sangaftener. Café hjerterum har været delvist åben i efteråret, hvor samværet kunne foregå med mundbind, håndsprit og afstand i
betragtning. I august blev den udsatte konfirmationssøndag afholdt. 7 af
menighedens unge blev overhørt. Et hold på 11 er nu i gang, og konfirmationssøndag bliver igen rykket til august. I december gennemførte vi
uddeling af julehjælps pakker, som var med til at gavne 20 familier med
dårlige økonomiske forhold.
Statistik
Menighedens statistik afspejler på mange måder, hvordan vi har haft det
generelt. Aflysning af familiegudstjenester og andre store anledninger
samt andre forhindringer har betydet, at gudstjenesteantallet er faldet
drastisk i forhold til tidligere år. I lyset af omstændighederne, er der ingen
grund til at spekulere dybere over denne statistik. Det er til gengæld med
dyb sorg, at vi må indberette, at 21 af vores medlemmer er gået bort siden
sidst. Året vil også komme til at blive husket for de mange bisættelser, vi
har haft som menighed. Vi beder Guds nåde være med de pårørende.
Kommunikation
Én af de største udfordringer i Coronatiden omhandler, hvordan vi bedst

kan kommunikere med vores store og udbredte menighed. Online gudstjenester og andagter har tjent et bestemt formål. Nyhedsbrevet er også
blevet forandret. I år har vi skåret ned på produktion af menighedsbladet,
men har til gengæld oprettet et ugebrev, som bliver sendt ud på mail til
alle tilmeldte hver fredag. Ugebrevet har vist sig at være et uundværligt
redskab, som vi håber alle vil benytte. Stor tak til Louise Aaen for sin vision og gevaldige indsats omkring dette kommunikationsmiddel!
Vi befinder os helt klart i en liminalitets stund, som bl.a. har lært os alle
at tænke på, hvordan vi kan samles uden at være sammen. Brug af sociale
medier, ”zoom”, ”google meet”, ”microsoft teams”, og andre software har
gjort det muligt for os at holde møder, konfirmandundervisning og andre
slags samtaler. Tiden har også skaffet os anledninger til åndelig fordybelse
og overvejelse, og vi beder som menighed, at Gud vil lukke vores øjne op
for de ting i os selv og omkring os, som vi ellers ikke ville have set eller
lagt mærke til. Vejen frem er stadigvæk en ukendt vej, hvor ”vi hverken
kender dagen eller timen”. Men vi kan mærke og bekræfte frem for alt, at
Gud altid er med os – i medgang og modgang.
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
i kirken og i verden.

8

Vision og målsætning for 2020

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”
For at nå vores mål vil vi i lyset af Corona-krisen arbejde med:
1. At nå mennesker med budskabet om Jesus Kristus, nu også digitalt.
Selvom Online gudstjenester er en ringe erstatning for fysisk fællesskab,
så har flere nedlukningsperioder af samfundet, herunder kirken, under
Coronakrisen vist os, at vi må og skal være tilstede på de sociale medier,
af den simple årsag, at det er der, hvor mennesker mødes. Men hvordan?
Der er mange muligheder. Vi vil nedsætte en gruppe, som kan udvikle en
strategi.
2. At udvikle en forståelse og en praksis for hvordan vi er kirke og kristne,
når vi ikke kan samles, men er spredte.
Vi har lært og erfaret på den hårde måde, hvad vi godt vidste i forvejen,
at kirken IKKE er lukket, fordi døren er låst, men at vi hele tiden bringer
kirken med os, der hvor vi færdes til hverdag.

Så disse spørgsmål gælder os alle:
Hvad har du savnet og manglet under nedlukningen af samfundet?
Har du lært noget nyt om Gud under krisen?
Hvad har kirkens relevans været i krisetiden?
Hvad kunne du tænke dig at engagere dig i, når verden og kirken lukker
op igen?
Til mere personlig overvejelse - en ny forståelse af medlemsløfterne:
Hvordan vil du pleje dit forhold til Gud?
Hvordan vil du være vidne om hvad du tror på?
Hvordan vil du støtte op om din menighed med dine gaver, dit nærvær
og din deltagelse?
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MBUR indberetning 2020
Mine tanker omkring arbejdsåret 2020 kan bedst forklares med et udsnit
af en bibelhistorie. Vi befinder os i Jordandalen nærmere betegnet ved
byporten til Sodoma, hvor Lot får at vide at alt bliver forandret natten
over. Jeg tænker på denne bibelhistorie fra Første Mosebog kapitel 19,
vers 1-28, som jeg tænker om Corona. Først blev der lukket ned for dele af
foreningslivet, men dog var der nogle undtagelser i forhold til antal deltagere, arealstørrelse, afstand, afspritning og meget, meget mere. Så blev
det sommer og vi fik muligheden for at komme i gang igen med vores
børne og ungdomsarbejde. Jeg ved at især vores spejdere nød godt af den
mulighed. Men da alt så ud til at gå den rigtige vej og vi snart kunne lukke
helt op for vores arbejdsgrene, var der ligesom i bibelen én der kiggede sig
tilbage og BUM, vi var alle tilbage i et lukkede foreningsland. I skrivende
stund er vi stadig lukket ned, men selvom vi nu kigger tilbage på et år der
har givet os udfordringer og frustrationer skal vi huske at kigge frem ad.
Hvad venter os i det nye arbejdsår ved vi ikke, men jeg har en forventning
om at der nok skal komme lysere tider.
Derfor skal der gå en kæmpe tak til alle ledere ung som gammel, der har
arbejdet hård på at få lige netop jeres arbejdsgren til at fungere i det forgangne år. Jeg ved det har været svært at se det arbejde der er blevet lagt
i planlægning af diverse aktiviteter og lejre, blive henlagt til senere brug
fordi vi ikke kunne mødes som forventet. Jeg er imponeret over jeres gå
på mod når der bliver vendt op og ned på restriktioner fra uge til uge.
Jeg ser frem til et nyt arbejdsår med håb om vi snart kan være sammen
om de aktiviteter vi hver især laver for børn og unge i vores lokalsamfund.
Familiegudstjenester
Vores månedlige festlige samlingspunkt har været lukket ned siden Corona brød ud i april 2020. Klub 3 holdet gik glip af deres afslutning med
påskefortælling og æselbesøg mm. Børnehaven Molevitten fik heller ikke
mulighed for at kigge forbi til påskegudstjeneste. Vi ser frem mod at
kunne lukke op igen efter sommerferien og drømmer om at få et team op
at stå omkring planlægning af familiegudstjenesterne.

Tegning
I efteråret 2020 har en lille gruppe på omkring 5 børn og unge været samlet mandag eftermiddag omkring interessen for at tegne. Maja Højmark
og Camilla Hjørne har været engageret som hjælpeledere og lært fra sig
af deres store evner og glæde ved at tegne. Gruppen lukkede til jul pga.
Corona
Klub 3 og konfirmandundervisning
I 2020 havde vi to fantastiske hold, bestående af 7 konfirmander og 7
minikonfirmander. De bidrog til undervisningen med nysgerrighed og
engagement, Klub 3 bidrog endda med et stykke om bøn i andagtshæftet
Wesley Challenge, udgivet af MBUF. Konfirmationen blev udskudt pga.
Corona til 9. august og Klub 3 har stadig deres afslutning til gode. Planen
er at tilbyde dem at være med til familiegudstjeneste planlægningen, så
snart det bliver muligt igen.
Metodistkirkens Unge
MU har været hårdt ramt af Corona nedlukning. Alle lejre har været aflyst, også vores lokale ungdomsaftener har været presset. Det lykkedes
dog at afholde én spilleaften med pizza i december. Mega hyggeligt. Vi
håber på at holde flere ungdomsaftener, når samfundet inklusiv skolen
lukker op igen.
Myretuen:
Ja, i år 2020 har der ikke været mange rekorder for besøgende af små og
store myrer i Myretuen. Det har her, som for os alle sammen, været et
”mærkeligt covid-19 år” i vores Børnearbejde i kirken. I Myretuen har
vi lukket ned, åbnet og lukket ned, åbnet og til sidst blev vi HELT lukket
ned… Vi ser tålmodigt, positivt og lyst på fremtiden og glæder os VILDT
til at vi må synge, lege, danse, hoppe… og spise kage sammen… og at vi
bliver rigtig mange små og store myrer, der mødes friske og glade igen,
for vi S A V N E R F Æ L L E S S K A B E T !
Myre-hilsen fra Marianne
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Børnekor
Byens bedste børnekor har i årets løb oplevet store forandringer og udfordringer. I foråret meddelte Marianne og Peer at de efter mere end 30 år
som fast lederteam gerne ville pensioneres. Vi accepterede noget modvilligt, men kunne til stor glæde konstatere at der var nye ledere på spring og
at koret derfor kunne fortsætte, som et super tilbud til børn i alderen ca.
3-12 år. En kæmpe tak skal dog lyde til Marianne og Peer som har skabt
den institution som børnekoret er i dag. Når vi lægger video op fra vores
børnekorsonsdage i vores facebookgrupper, kommer der kommentarer
fra hele landet fra tidligere børnekorssangere, som mindes sangene, fællesskabet og den særlige ånd af nærvær og glæde, som børnekoret betød
og stadig er ensbetydende med i dag.
Vores nye korledelse består af Andrea og Charlotte, som bliver godt bakket op af en gruppe af børnekorsforældre med Anne-Stine og Kristina K.
i spidsen. Vi har valgt at ændre vores mødetidspunkt fra kl. 18.30 til kl.
16.45-17.45 – Koret starter kl. 17, men kommer man kvart i kan man få
lidt eftermiddagsmad og kaffe inden start. Familierne har taget godt imod
ændringen, som især er en fordel for de mindste børn. Vi fortsætter med
at synge de gode gamle sange, kombineret med sanglege og rytmik med
instrumenter. Vi har efter behov lavet aldersopdelte aktiviteter, og åbner
hver gang den store kuffert for at se hvad der er i den denne gang…
Vi havde i august et super godt opstartsarrangement og de første mødegange, skabte mange nye børn sammen med den gode kerne, et mylder
af liv i kirken. Desværre gjorde Corona efteråret meget ustabilt, men nu
håber vi på at lysere tider er i vente, så vi kan komme til at give koncerter
igen. Heldigvis fik vi mulighed for at afholde vores Julekoncert og Luciaoptog i Kirken på vanlig vis til gælde for både børn og voksne.
Til sidst en tak til spejderne som har støttet os økonomisk, så vi har haft
mulighed for at købe nye slaginstrumenter og vores nye musikprojekt
Boomwackers (plastikrør som kan spille forskellige toner når man slår
dem i gulvet).
På vegne af børnekoret - Andrea Thaarup

Ichthus kor
Der er gået næsten et år siden d. 11. marts 2020. Da Ichthus var samlet
til en almindelig korøvelse, begyndte nyhederne om pressemeddelelse og
den forestående nedlukning af landet på grund af Corona at vælte ind
over vores mobilskærmer. Vi afsluttede aftenen lige efter en kaffepause,
og situationen har ikke været det samme siden.
Efter sommeren forsøgte koret at komme stille og roligt i gang, selv om
forsamlingerne i efteråret foregik med hensyn til afstandsregler, antal begrænsninger, hensyn til kaffepause servering og en udbredt uro. I den
forkortede tid vi mødtes, var vi i gennemsnit 14 deltagere. Anne-Kirstine
Clausen og Mark Lewis delte ledelse af koret, og sangene bød på en blanding af klassisk, danske folkesange og rytmiske lovsange. Ichthus nåede at
medvirke til høstgudstjenesten i kirken.
Da landet blev ramt af den anden Corona-bølge samt den særlige nedlukning af Nordjylland, blev koret igen nødt til at gå i dvæle. Sådan har
det været siden oktober 2020. På trods af ustabiliteten, der har påvirket
livet generelt siden sidste marts, ser vi frem til den tid, hvor igen kan
synge sammen for fuld udblæsning og nyde det varme fællesskab, som
også er kendetegnende for koret.
Tak til alle korets medlemmer for forståelse, tålmodighed og opmuntring
i denne besværlige tid, og særlig tak til korets bestyrelse og ledere. Gud
med eder til vi ses igen!
Unge, sang og musik
I januar 2020 blev der startet et nyt tiltag for unge, der har lyst til at spille
og synge i band sammenhæng. Lydanlæg med mikrofoner, guitar- og basforstærker, el-klaver og trommer fyldte pyramidesalen, og en pæn skare
unge samt flere voksne musikere var med til at dele de glade sangaftener.
Gruppen blev foreløbig døbt ”Strandby Methodist School of Rock”, og
energien var håndgribelig!
Og så kom Corona. Efter 2 gode oplevelser, blev vi nødt til at aflyse resten
af sæsonen. Der var forsøg på at genstarte projektet efter sommeren, da
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Corona restriktionerne blev foreløbigt lempet, men der var kun spinkel
deltagelse. Da pandemiens 2. bølge stormede rundt omkring, var der ikke
andet at gøre end at aflyse resten af sæsonen.
Der er umiddelbart stemning for at overveje endnu en genopstart, når
Corona situationen falder til ro. Tak til alle, der har været med til at skabe
disse dejlige aftener, og til dem, der står klar til lave en ny indsats, når omstændighederne tillader det. Vi håber, beder og venter…
Mark Lewis, på vegne af MM
Metodistkirkens Spejdere - Bestyrelsen
Bestyrelsen MS har i 2020 mødtes regelmæssigt. Når det så er sagt, så er
alt andet uregelmæssigt for MS Strandby og resten af vores samfund på
baggrund af den pandemi som har ramt hele vores samfund.
De arrangementer Bestyrelsen har som opgaver, blev alle aflyst. Ingen
Sankthansbål, ingen Stafet for livet, ingen Guirlandebinding, ingen Julebasar. Men alligevel så har der været aktiviteter, i august var der cykelsponsorløb til fordel for vand i Congo, her sendte MS Strandby 30.000. kr.
afsted rigtig flot.
Guirlander og Julebasaren blev aflyst som nævnt, men der var mange som
tog en tørn for vores ungdomsarbejde, det betød at annoncebladet blev
lavet og uddelt og ikke mindst Salgsboden som var et superaktiv og leverede det bedste resultat nogen sinde over 11.000. kr. Mange tak til Dem
som løftede opgaven.
MS Strandby har været aktive når det har været mulig, på farmen og i
kirken. De stor spejder har heldigvis også været på en sommerlejr. Men vi
har lidt under de her ustabile forhold.
Der arbejdes forsat på en fornyelse i ledergruppen, her er det en afløser
til Rasmus der søges, en der kan være makker til Christina som gruppeleder eller tropsleder, det er ikke så vigtigt, som at finde personen, det er
et fokus punkt.

Der er mange ting vi ikke har nået, men der kommer også en tid efter
Corona Pandemien og så må vi være klar til at samle opgaverne op. Husk
en gang Spejder altid Spejder.
Farmen har ikke været brugt så meget i 2020 som ønsket/planlagt, men
der har været gode aktiviteter der i år igen. Og december sluttede af med
at taget på det ”Gule Palæ” blev udskiftet. Så der er opgaver der venter.
I forhold til økonomi så har vores kasser Inger haft fast arbejde og brugt
de muligheder der har været for at søge kompensation pga. Corona, det,
sparet udgifter og indsatsen med salgsbod og annoncer, gør at MS Strandby kommer ud af 2020 med et lille underskud, men som situationen har
været ganske fornuftigt.
Tak til Inger for indsatsen, det er et stort og vigtigt stykke arbejde du laver.
Tak for et godt spejder-år og velkommen til et nyt.
Metodistkirkens Spejdere - Troppen
Spejderåret 2020 har været alt andet end normalt.
Vi er som spejdere gode til at indrette os efter situationen, men vi må indrømme, at 2020 har været for uforudsigeligt til, at der har kunne skabes en
stabilitet over vores arbejde, hvilket spejderåret har båret præg af.
Foråret gik med den første nedlukning, men alle stod på spring ved den
første mulighed for åbning og vi nåede også 3 spejder-lørdage på Farmen
inden sommerferien.
Der blev i sagens natur ikke afholdt Pinselejr.
MS Strandby arrangerede i uge 31 ”Adventuretur” til Norge, hvilket var
dejligt, da der var 20-25 deltagere. Lejren blev afholdt som et fælles projekt, med deltagelse fra spejder/leder fra bl.a. Odense og Århus. Lejren
forgik i den sydlige del af Norge og var en ren naturoplevelse med primitiv lejr, vandreture og godt fællesskab.
Efterårssæsonen startede op med cykelsponsor løb første lørdag i september og var et fint arrangement for alle spejder. Hvilket gav et rigtig flot
resultat til fordel for vand i Congo.
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Vi havde flere forsøg på at komme i gang med noget stabilitet over lørdagsmøderne, men blev gang på gang forhindret af situationen med Corona,
som desværre betød aflysning af guirlandebinding og Julebasar. Den forsatte udbredelse af Corona situationen gjorde, at vi besluttede at fastholde
nedlukning efter de anbefalinger som myndighederne havde sat.
Metodistkirkens Spejdere - Flokken
Der er ved at komme en god ”stabilitet” over arbejdet med Familiespejder
og Ulvene. Det er ikke uden udfordringer, at det er hver anden lørdag,
hvor der skal sættes lederressourcer af til spejdermøder. Men der er en
god leder flok bag, og med lidt fleksibilitet så kan det altid stikkes et program og et hold sammen. Der er en god flok familier som støtter stabilt
op om møderne og som virker til selv at have nogle god timer sammen.
Vi har stor tiltro til at Familiespejder og Ulve forholdsvis nemt starter op
igen, når Corona presset letter og vi må samles igen.
Der er et godt lederteam bag Familiespejderne og det samme ved Ulvene.
Spejderne er straks mere udfordret. De har gennem efteråret afholdt
møder i Kirken, men der har ikke været noget regelmæssighed over det.
Spejderne var aktive i forbindelse med at dele annoncer ud til den ikke
afholdte julebasar. Men vi mangler rigtig meget kontakten til Spejderne
i de ugentlige møder. Det er så absolut vores vigtigste opgave nu og til
den kommende opstart, at få samlet op på de spejder, som vi har tilbage.
Vi skal have lagt en plan over hvem der er i Storspejder gruppen, og som
fortsat ønsker at være aktive. Derudover søger vi med lys og lygte efter en
makker til Chris som står med opgaven som gruppeleder.
Vores bedømmelse er, at vi har en stabil flok som gerne byder ind i forhold til projekter/lejre mm. Men vi mangler en til at samle trådene i daglig dagen.
På Bestyrelsens Vegne, Claus Hjørne Pedersen
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Økonomirapport for året 2020 for menigheden i Strandby
Indtægter
1. Kollekter, indsamlinger, gaver (medlemmernes ydeevne/vilje)
1a. - heraf indkommet via forpligtelseserklæring
1b. - heraf indkommet via gavereglen (5.500-kroners-reglen)
2. Lejeindtægter, indtægter af fast ejendom, renter af formue
2a. - heraf indkommet lejindtægt fra arbejdsgrene, som via fritidsloven får
kommunale tilskud (offentlige tilskud)
3. Indtægter ved menighedens andre aktiviteter
4. Modtaget fra kirkens hovedkasse til:
4a. præstens løn
4b. ejendomme
4c. aktiviteter
I alt
Udgifter
Præsten
5. Menighedens andel i præstens/præsternes kontantløn
6. Menighedens udgift til leje/forrentning/vedligeholdelse af præstebolig(er)
7. Øvrig udgift til fast præstelig betjening (varmepenge, ATP, kørsel m.v.)
I alt
Ejendomme
8. Drift og vedligeholdelsen af kirken
9. Ny-investeringer (driftsmidler i kirken, inventar)
10. Udgifter ved andre ejendomme
I alt
Aktivitetsniveau
11. Menighedens virksomhed
Ydelser til fællesskabet
12. Ydelser ud af lokalmenigheden
12a. Iligninger
12b. Kollekter, bidrag til hovedkassen
12c. Kollekter, bidrag til andre formål
I alt
Ressourceopgørelse
Fast ejendom
13a. Antal kirker
13b. Friværdi, kirken/kirkerne
13c. Inventar, kirken/kirkerne
14a. Antal præsteboliger
14b. Friværdi, præstebolig(er)
15a. Antal andre ejendomme
15b. Friværdi, andre ejendomme
Penge
16. Aktive penge (disponibel beholdning)
17. Passive penge (ikke-disponibel beholdning)
18. Anden gæld end ejendomsgæld
Samlet formue ekskl. ejendomme (16+17-18)
19. Arbejdsgrenenes beholdning
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2020

2019

1.398.418
752.323
608.012
127.886

1.404.423
776.946
559.067
136.457

120.174
110.869

116.757
152.780

0
0
0
0

0
0
0
0

727.566
30.195
1.464
759.225

720.597
24.558
3.700
748.855

142.722
42.345
783
185.850

168.941
13.342
774
183.057

638.827

691.929

166.200
40.000
22.770
228.900

169.050
40.000
27.205
236.255

1
1.500.000
25.000
1
500.000
1
230.000

1
1.500.000
25.000
1
500.000
1
230.000

416.716
0
104.500
312.216
252.339

213.720
0
0
213.720
282.274
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Statistik for året 2020 for menigheden i Strandby
Bekendende medlemmer
1. Bekendende medlemmer den 1. Januar
2. Optaget ved bekendelse
3. Tilflyttede
4. Fraflyttede
5. Udmeldte
6. Slettet efter beslutning på pastoratskonferencen
7. Døde
10. Bekendende medlemmer den 31. december

Døbte medlemmer
11. Døbte medlemmer den 1. Januar
12. Døbte
13. Optagne eller tilflyttede
14. Fraflyttede, slettede, udtrådte og døde
15. Døbte medlemmer under 18 år
16. Døbte medlemmer over 18 år
20. Døbte medlemmer 31. december

30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer
den 31. december
Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger
41. Vielser
42. Begravelser
43. Konfirmerede (overhørte)
44. Deltagere i smågrupper
45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)
50. Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper
den 31. december
Kvindearbejdet
51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund
60. Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51)
Arbejdet blandt mænd
70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december

2020

2019

477
3

491

7

1
4

15

17
458

6
477

285
10
1
1
139
145
284

290
12

742

762

1
19
7
105
7

1
7
9
110
7

112

117

49
49

47

0

0

131
154
285
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Børne- og ungdomsarbejdet
71. MB - Metodistkirkens Børnearbejde
72. MU - Metodistkirkens Ungdomsforbund
73. MS - Metodistkirkens Spejdere
74. MM - Metodistkirkens Musikarbejde
75. Deltagende børn & unge (til og med 25 år), som ikke er registreret i MBUF
80. Samlet antal deltager i børne- og ungdomsarbejdet den
31. december

2020

2019

25
0
95
17
193

32
0
106
19
70

305

227

280

240

9

9

1327

1040

56

94

2

2

200
1

200
1

2

2

Kontaktkreds
90. Kontaktkreds den 31. december
100. Lægprædikanter den 31. december
Totalt pastoralt ansvar
130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december
140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse
150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed
inkl. hovedkirke

Kirkebygninger
151. Antal siddepladser i kirkebygningerne
160. Kirkebygninger

170. Andre ejendomme og andele af ejendomme
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Tillidshverv 2021/2022
Personnavn

Periode

Valg

Formand menighedsrådet
Gitte Thaarup

1 år

genopstiller

Lægleder
Margit Hansen

1 år

genopstiller

Sekretær
Anne-Kirstine Nielsen

1 år

genopstiller

Kasserer
Knud Kreilgaard

1 år

genopstiller

Finanskomite formand
Jan Thaarup

1 år

genopstiller

MBUR (indstillet af forslagskomitéen og valgt v/ MBUR-generalforsamling)
MBUR-formand: Erik Brogaard
1 år
genopstiller
MBUR-kasserer: Inger Svendsen
1 år
genopstiller
Kirkeværgerråd
Per Christiansen, formand
Inger Svendsen
Christian Mandrup Hansen
Søren Nygaard

3 år, 2021 genopstiller
3 år, 2021 Else Marie Jensen
3 år, 2022
3 år, 2023

Medhjælperråd
Annelise Aaen
Hanne Thomsen
Kirsten Nygaard
Tina Olesen
Karin Thaarup
Anne Kirstine Nielsen

3
3
3
3
3
3

år,
år,
år,
år,
år,
år,

Netværksgruppe
Jane Winther Christensen
Ditte Bach
Inge Christensen
Elsebeth Hjortshøj
Margit Hansen

3
3
3
3
3

år
år
år
år
år

2021 genopstiller
2021 genopstiller
2022
2022
2023
2023
–
–
–
–
–

2021 genopstiller
2022
2022
2023
2023

Webmaster (kirkens hjemmeside)
Jacob Pedersen

2 år 2021 genopstiller

Fotograf
Carina Højmark

2 år 2022

Pastoralkomite
Henrik Carlsen
Anne Robenhagen
Helle T. Christiansen, formand
Amalie Clausen
Gitte Thaarup
Niels Krogsgaard Jensen
1. årsmøderepræsentant

3
3
3
3
3
3

år,
år,
år,
år,
år,
år,

2021 genopstiller
2021 genopstiller
2022
2022
2022
2023 Kirstine Thøgersen

Finanskomite
Formanden, kirkeværgerne, kassereren, læglederen,
en præst, 1. årsmøderepræsentant for menighedsrådet
Anne-Mette Thomsen (3 år – 2022)
Henrik Carlsen (tilsat af menighedsrådet)
Repræsentant til årskonferencen 2021 til 2024
1. repr. Helle Christiansen
2. repr. Henrik Carlsen
3. repr. Sandra Erlandsen
1. supl. Anne-Mette Thomsen
2. supl. Charlotte Morsbøl
Revisionskomite
Søren Nygaard
Niels Krogsgaard Jensen
Uffe Thaarup

3 år, 2021 genopstiller
3 år, 2022 forslag:
3 år, 2023

Arbejdsgrenes ledere
MK: Kontaktpersoner: Bente Ålbæk, Elsebeth Hjortshøj
MU: Kontaktperson: Louise Aaen
MB: Kontaktperson: Louise Aaen
MM: Jane Winther Christensen, Mark Lewis
MS: Christina Jensen
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Lægprædikanter
Teddy Thomsen
Helle Thaarup Christiansen
Henrik Carlsen
Dorthe Bhutho
Bente Skov
Elisabeth Andersen
Bente Aalbæk
Kirsten Nygaard
Camilla Løvig
Lægdiakon: Elsebeth Hjortshøj
Menighedsrådet
Forslagskomite
Menighedsforstanderen (formand)
Anne-Kirstine Clausen
Kirsten Nygaard
Anne-Kirstine Nielsen
Susanne Thaarup
Marianne Pedersen
Jan Thaarup
I øvrigt (Menighedsrådets ansvar)
Gennemgang af medlemsprotokol:
Menighedens historie:
Kontraministerialbogsfører:
Kontakt til Metodistkirkens Rådet for
Folkesundhed:
Referent til metodistkirken.dk:

3 år, 2021 forslag:
3 år, 2021 forslag:
3 år, 2022
3 år, 2022
3 år, 2023
3 år, 2023
kassereren, Inger Svendsen,
Mark Lewis
Menighedsrådet
Henning Pedersen
Præstekontoret
Præstekontoret

Forslag:

