Strandby Metodistkirke
Sommer 2021

“

Velkommen i kirke

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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Naturens og troens mønster
Påske, forår, pinse, sommer… Der er noget om årstiden, der opløfter og forandrer os. Måske er det fordi
overgangen fra de lange mørke nætter til de lange lyse
dage peger på noget større, både i naturen og troen.
Påsken - hvor vi fremhæver budskabet om Guds forvandling af døden til opstandelsen.
Foråret - hvor planternes dvæle forvandles til naturens ”opstandelse”.
Pinsen - hvor Helligåndens kraft har forvandlet en lille
gruppe Jesus-troende mennesker til en verdensforandrende bevægelse.
Sommeren - hvor livets tempo forvandles af sol og
varme, fra en hektisk hverdag til regenerering af krop,
sind og sjæl.
Tidsrummet peger jo på noget større - en rytme eller et
mønster, der blev igangsat fra skabelsens begyndelse.
Det handler nemlig om fornyelse! ”Se, jeg gør alting
nyt” er ordet, der flyder fra bibelens sidste bog, Johannes Åbenbaring 21:6. Det er kendetegnende for alt, fra
de mikroskopiske celler i vores krop til de teleskopiske
energikilder i det uendelige kosmos. Udvikling, forandring, forvandling og fornyelse er skrevet ind i naturen
såvel som Guds frelsesplan for skabelsen selv, og vi er
alle sammen med i denne proces.
Dette mønster minder os også om en anden udvikling,
der har særlig relevans for os i nutiden. I lyset af Co-

ronapandemien rejser årstiden nemlig håbet om en ny
bevægelse i samfundet - fra nedlukning til genåbning!
I skrivende stund kan vi ikke forudse, hvornår og hvorledes vi når ”det forjættede land”, når vi kan bevæge os
helt frit og når den seje ”Corona” modstander er i bakspejlet. Men der kommer allerede tegn på, at restriktionerne gradvist forvandler sig til fornyelse i samfundet.
Som et menighedsfællesskab vil vi glæde os ud over
alle grænser, til at samles bekymringsfrit til alle vores
aktiviteter og former for engagement. Vi vil imidlertid
bevæge os frem på en ansvarlig og forsigtig måde med
visheden om, at han som har besejret døden og gør
alting nyt ledsager os på vejen. Mønstret er i gang, og
vi afventer med håbefuld tillid…
/ Mark Lewis
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Maj

Metodistkirken er en frikirke

Søndag 2. maj kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver og dåb.
Prædikant: Mark Lewis

Metodistkirken er en frikirke. Det betyder, at den er
uafhængig af staten og ikke modtager økonomisk støtte
fra den. Kirken er selvfølgelig underlagt dansk lov, men
alt andet bestemmer vi selv, præsters ansættelse, krav
til præsternes tro og liv, menighedernes liv osv. Uafhængigheden af staten betyder også, at menigheden selv er
ansvarlig for sin økonomi. Det er en naturlig ting, at bidrage økonomisk til at kirken kan fungere, medlemmerne
betaler fra 1,5% af deres indkomst helt op til 10%.

Søndag 9. maj kl. 10.00 - Gudstjeneste. Prædikant: Louise Aaen
Mandag 10. maj kl. 17.00 - Ungdomsaften. Grill, sjov og alvor. Pris & tilmelding til spisning 25 kr. på Mobilepay til Erik
Brogaard tlf: 2066 0265
Søndag 16. maj kl. 10.00 - Gudstjeneste. Prædikant: Mark Lewis
Lørdag 22. maj – Metodistkirkens landsmøde afvikles online
på zoom for menighedernes repræsentanter og delegerede.
Søndag 23. maj kl. 10.00 - Højtidsgudstjeneste med dåb.
PINSE. Prædikant: Mark Lewis
Onsdag 26. maj kl. 17.00 - Familiegudstjeneste udendørs på
Spejderfarmen, Strandbyvej 91-95. Tilmelding til spisning
på Mobilepay 341733 mærket: familiegudstjeneste + antal
børn/voksne, senest søndagen før. Pris 30 kr for børn og 60
kr. for voksne.
Lørdag 29. maj kl. 14.00 - Bryllup
Søndag 30. maj kl. 10.00 Gudstjeneste. Prædikant: Louise
Aaen

Metodistkirken har siden 1865 været et statsanerkendt
trossamfund i Danmark med ret til at foretage dåb, konfirmation, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.
I Danmark er Metodistkirken en af de små frikirker med
ca. 2.000 medlemmer. Men på verdensplan er den ét af
de største protestantiske kirkesamfund med omkring 80
mio medlemmer.

Strandby Metodistkirke i tal
Strandby Metodistkirke har 742 medlemmer heraf 458 i
bekendende og 284 i døbt medlemskab. MBUR - Børne-og
ungdomsarbejdet, samt spejder- og musik-arbejdet tæller
137 børn og unge. Gudstjenestedeltagelsen har et gennemsnit på 56 personer pr. uge. Medlemmernes kirkebidrag i
2020 blev på i alt 1.398.418 kr.

Hver torsdag fra kl. 19.00
Ta’ strikketøjet og snakketøjet med i kirke. Her mødes vi til
et par hyggelige timer omkring kreative sysler. Der vil være
teknisk hjælp at få til kludder med masker eller mønster.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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Juni

Dåb

Søndag 6. juni kl. 10.00 - Fællesgudstjeneste med Frederikshavn
Metodistkirke. Prædikant: Biskop Christian Alsted. Mødested:
Ved Tolne Skovpavillon. Medbring

Vi tror alle børn er Guds børn, fordi Jesus gennem sin død
og opstandelse har fjernet alt det, der kan skille et menneske fra Gud. Vi tror ikke, at det udøbte barn går fortabt.
Vi døber børn, fordi vi gerne vil give dem den bedst mulige
start på livet, og det får de med Guds velsignelse. Menigheden er faddere og sammen med forældrene lover de,
at de vil lære barnet om Gud og lede det ind i menighedens
fællesskab – det er særligt for Metodistkirken. Voksne,
som har en personlig tro på Gud, kan blive døbt i Metodistkirken, hvis de ikke er døbt i forvejen.

Torsdag 10. juni kl. 19.30 - Menighedsrådsmøde.
11.-13. juni - Retræte på Framnäs, Sverige. Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj: 2834 2289
Søndag 13. juni kl. 10.00 - Gudstjeneste. Prædikant: Mark
Lewis
Lørdag 19. juni kl. 10-14 - Pilgrimsvandring.
Vi går ca. 10 km i et tempo hvor alle kan være med.
Undervejs får vi inspiration til livets vej. Tilmelding til Camilla
Fredsby Løvig tlf: 2680 6460
Søndag 20. juni kl. 10.00 - Gudstjeneste. Prædikant: Louise
Aaen
23. juni kl. 20.00 - Sankt Hans på Sønderstrand. Du er velkommen til at være med, når spejderne tænder bål og synger
midsommersangen. Tag kaffekurv og tæppe med.

En personlig relation til Gud
Troen på den treenige Gud Fader, Søn og Helligånd må den
enkelte selv tage stilling til. Du bliver ikke kristen fordi du
er døbt eller går i kirke. At være kristen er at have en
relation til Gud. Gud vækker troen i en, det er ikke vores
egen præstation. Troen er en gave, som vi kan opsøge og
sige ja til eller afvise.

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

Hver onsdag i juni kl. 19-20
Aftensang. Medbring et tæppe og en kaffekurv og slå dig
ned på græsplænen foran kirken. Her synger vi en 5-8 sange
fra salme- & Højskolesangbogen og nyder fællesskabet.
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Myretuen

Velkommen i legestuen Myretuen, hvor børn mellem
0 og 5 år og deres voksne mødes og leger, synger
og lærer hinanden at kende. Vi slutter med at spise
medbragte madpakker og som dessert får alle kaffe
og kage. Det er hver onsdag kl. 10.00-12.00 i pyramidesalen. Indgang fra Snerlevej. Kig ind!
Sæsonstart: 25. august
Pris pr. gang: 10 kr. pr. familie (1-2 børn)
15 kr. pr. dagplejer (3-5 børn)
Henvendelse: Marianne Pedersen tlf: 3030 1098

Bliv grøn spejder

Velkommen til efterårssæsonen hos Strandbyspejderne. Vi mødes på Farmen, Strandbyvej 91-95, lørdage i lige uger kl. 10-13,
med naturen som legeplads. Det er oplevelser for børn og unge
i alle aldre. Udfordringer, der passer til dig. Venner for livet.
Engagerede frivillige voksne ledere. Sjove lejrture. Med røglugt.
Sæsonstart: 28. august.
Pris årligt: 550 kr. / Familiespejder årligt: 200 kr.
Henvendelse: Christina Jensen tlf: 2547 0965
Find os på Facebook og strandbyspejder.dk

Børnekor

Du kan gå til børnekor hver onsdag kl. 16.45 - 17.45.
Det er for børn i alderen 4-10 år. Her synges gamle
og nye børnesange og sanglege under masser af sjov
og ballade. Vi begynder med frugt og guf til børnene
og kaffe og hyggesnak til forældrene. Børnekoret optræder ofte til gudstjenester og andre arrangementer
i kirken og i byen. Find forældregruppen på Facebook.
Sæsonstart: 25. august
Pris årligt: 500 kr. (Søskenderabat 50 kr.)
Henvendelse: Andrea 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”

Konfirmation

Alle elever i 7. klasse er velkomne på vores konfirmandhold,
uanset kirkeligt medlemsskab. Konfirmation i Metodistkirken
har nemlig karakter af overhøring og er ikke en bekendelse
af troen eller en bekræftelse af barnedåben. Konfirmanderne
overhøres på konfirmationsdagen i enkle spørgsmål om, hvad
de har lært, mens de har gået til præst.
Konfirmationsdagen er altid
Palmesøndag. Næste hold
begynder undervisning i uge
36. Vi tager på lejre og ture,
og deltager i gudstjenesten
som en del af undervisningen.
Indskrivning foregår ved
henvendelse til Louise Aaen
tlf: 2138 0070
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Juli

At vokse i troen

Søndag 4. juli kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver.
Prædikant: Louise Aaen

Når du har sagt ja til at tro på den kristne Gud, er
du en kristen. Men vi lægger også vægt på, at livet
sammen med Gud er en væksproces. Vi tror, det er
muligt for Gud at gøre os til bedre mennesker, forstået
på den måde, at Hans kærlighed kan få mere plads
og indflydelse og blive den motiverende kraft i vores
tilværelse. Det er vores opfattelse, at en levende tro
også må få konsekvenser for den måde vi lever og
omgås andre mennesker på. Det er kendetegnende for
kristendommen, at det er i fællesskab med andre vi
bedst lærer Gud at kende og vokser i troen – derfor
tror vi alle har brug for det særlige fællesskab kirken
er.

Søndag 11. juli kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Prædikant: Louise Aaen
Søndag 18. juli kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Søndag 25. juli kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Prædikant: Mark Lewis

Børne- og betweenlejr - uge 26
VI TROR PÅ DET! Tag med til Lægården i Holstebro, når der
afholdes børne- og Betweenlejr 29. juni-2. juli for børn op til og
med 6. klasse. Børne- og Betweenlejren plejer at samle ca. 50
børn (og derudover forældre og bedsteforældre). Fire dage med
sjov, leg og læring med plads til bibelhistorier, kreative aktiviteter, sport og meget mere. Tilmelding sker via metodistkirken.dk

Sommerhøjskole - uge 31
Der er håb om, at sommeren 2021 bliver med færre
coronarestriktioner og forsamlingsloft. Overvej derfor at
tage med på Solborgen til Sommerhøjskole 31. juli – 7.
august. Oplev livsglæde og kristent fællesskab –
programmet er skræddersyet seniorer, men der er ingen
aldersgrænse. Indbydelsen ligger fremme i kirken.

Medlem
Du kan blive medlem af Metodistkirken ved at bekende Jesus Kristus, Guds Søn som din frelser og herre.
Ved at bekræfte, at Bibelen indeholder det, vi har
brug for, for at kende Gud. Samt ved at love, at du
vil være trofast mod Metodistkirken og være med til
at opretholde den med dine bønner, dine ressourcer,
dit engagement i menighedens liv, både ved at komme
til gudstjenester, og ved at tage del i de opgaver, der
er i menigheden. Forud for medlemsoptagelsen er der
et informations- og undervisningsmøde. Medlemsoptagelsen sker normalt ved en festlig gudstjeneste.
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August

Lidt historie og navnet “Metodist”

Søndag 1. august kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver.
Prædikant: Mark Lewis

Metodismen er en kristen bevægelse, som opstod i 1700-tallets England. Metodismens stifter John Wesley samlede nogle
ivrige præstestuderende omkring sig. Det blev til en gruppe,
der studerede Bibelen og bad flittigt, hjalp fængselsfanger og
fattige. De øvede sig på at leve et disciplineret og metodisk
trosliv. Derfor fik de øgenavnet “metodister”. Navnet hang
ved og blev til en officiel kirkebetegnelse. Kirken bredte sig
over USA til Danmark i midten af 1800-tallet.

7. august kl. 12.00 - Bryllup
7. august - Bryllup
Søndag 8. august kl. 10.00 - Gudstjeneste med overhøring
af årets konfirmander. Prædikant: Louise Aaen
Lørdag 14. august kl. 14.00 - Bryllup
Søndag 15. august kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Prædikant: Mark Lewis
21. august kl. 12.30 - Bryllup
21. august kl. 15.00 - Bryllup
Søndag 22. august kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Prædikant: Louise Aaen
Søndag 29. august kl. 10.00 - Gudstjeneste.
Mandag 30. august kl. 14.00 - Sommerudflugt med
Metodistkirkens Kvinder. Afgang fra kirken i private biler.

Metodistkirken i Strandby blev stiftet som selvstændig menighed i 1928 og fik sit første menighedsråd. Før da var menigheden en del af Frederikshavn Metodistkirke. Den første
aktivitet i Strandby begyndte allerede i 1870’erne, da Niels
Tvilling bad en metodistprædikant om at tale ved et afholdsmøde i hans hus. Afholdsbevægelsen vandt stort indpas
i den lille fiskerby og i 1892 opførtes et forsamlingshuset på
Kirkevej, der var tilgængeligt for alle, som ville benytte det,
afholdsfolk og missionsfolk. Senere opkøbte metodisterne alle
aktier i forsamlingshuset og indrettede kirkesal med plads
til 150 mennesker. Søndagsskolebevægelse, spejderarbejde og
ungdomsforening voksede hurtigt og efterhånden blev pladsforholdene for lille i den gamle kirke. I 1960 blev grundstenen
lagt til den kirke, vi kender i dag på hjørnet af Strandvej,
Havnevej og Snerlevej.
Menigheden er i dag den største Metodistkirke i Danmark
og benyttes flittigt af unge og gamle, børn og voksne fra alle
samfundslag, efterkommere af de første metodister i byen og
nytilkommere. Det er en åben kirke med et stort aktivitetsniveau, hvor der er plads til alle.
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Informationer

Kirkelige handlinger

Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille kørsel til søndagens
gudstjeneste ved henvendelse til menighedskoordinator
Marianne Pedersen inden fredag kl. 15.00.

Bisættelser/begravelser
• Jarl Larsen, 9. februar
• Nils Jørgen Thomsen, 5. marts
• Kirsten Søndergård, 13. marts
• Metelleus Clausen, 20. marts

Kirkens konto

Ære være deres minde i blandt os.

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

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

Dåb
• Malthe Nicolai Jensen blev døbt 14. marts
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke
Nye medlemmer
• Mikkel og Elina Bræstrup er genindtrådt som
bekendende medlemmer pr. 9. april og Linus Bræstrup
er indskrevet som døbt medlem.
Vi byder hele familien velkommen i menighedens fællesskab.

Glæd dig til...
Børne- og ungdomsarbejdets aktiviteter starter op igen efter
sommerferien.
Der foregår mere i kirken end pladsen i dette blad tillader at
beskrive. Du er dog velkommen til det hele. Medlemsskab er
ikke en forudsætning for at komme i Metodistkirken.
Savner du nogen at følges med i kirke, kan du kontakte
kirkekontoret og høre mere om vores makkerordning eller
snuppe en folder i kirken.
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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

strandby-metodistkirke.dk

