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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.

Hvem er jeg?
Hvem er Gud?

Søndags ’tjat’ & ’tjil’
Online søndagsreflektion hver måned
med Mark Lewis & Louise Aaen
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16 Her fanger du os!

Efterårets tema
Udgivet af Menighedsrådet
& Børne- og Ungdomsrådet
Layout: Louise Aaen
Foto: Xphere photos
Kanal Frederikshavn
Room for reflection
Bibelselskabet
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Familiegudstjeneste
15. sep / 13. okt/ 17. nov. kl. 17-19

ÅNDELIG UDVIKLING
Tid og rum til tro i en travl hverdag
12. september - Voks op
10. oktober - Ryd op
14. november - Vågn op
5. december - Mød op

Tilmelding til spisning efter
gudstjenesten, senest søndagen inden,
på Mobilepay 341733 - angiv antal:
Voksne 60 kr / børn 30 kr.

Hvad udvikling er
Man har ligget i svøb i et åndeligt skrud,
som der livet igennem går svind i,
- såsom udvikling er: at man vikler sig ud
af, hvad andre har viklet én ind i.
- Piet Hein
Engang troede du sikkert på Julemanden, fordi voksne
omkring dig, som du havde tillid til bildte dig ind, at han
var virkelig. Hvorfor gjorde de det? For at drille? Eller fordi
de ville give dig eventyret og fantasien med i dit erfaringsunivers?
Engang var de kloge overbevist om, at jorden var flad
og at verden var delt ind i tre afdelinger med himlen og
helvede øverst og nederst. Det er der næppe nogen, der tror
længere - det er en uomtvistelig kendsgerning, at intet i
troen og livet forbliver det samme. Universet udfolder sig,
vi udvikler os fra barn til voksen og vores forståelse af
tilværelsen vokser og bliver større og forhåbentlig mere
moden med tiden.
Nogle mister troen eller kæmper med den undervejs i deres
opvækst, hvorfor det? Måske fordi vi putter Gud i kasser
og definerer ham efter vores verdensbillede istedet for at
have tillid til, at han vil forme os i sit billede og gøre os til
de mennesker, han har skabt os til at være.
I efteråret vil vi løfte emnet åndelig udvikling ved en
månedlig temagudstjeneste. Vi vil forsøge at vikle os ud
af det, vi tror vi ved, om Gud og det åndelige liv, og med
nysgerrighed og mod se på, om der er mere at opdage om
Gud og om os selv.
- Louise Aaen

Mød en metodist
Hvorfor er jeg metodist? Jeg er så heldig, at jeg er født i en
metodistfamilie, som har ledt mig ind i kirkens fællesskab.
Her har jeg udviklet min egen tro på Gud. Flere gange, særligt i perioder, hvor mit helbred ikke har været helt i top,
har jeg også mærket, hvordan Gud har været der og hjulpet
mig igennem. Som ung var jeg altid med på ungdomslejre
og weekender, og den undervisning og de samtaler vi havde
om Gud der, har helt sikkert været med til at forme mig til
den, jeg er i dag. Metodistkirken er mit ståsted og der hvor
jeg ønsker at vokse som kristen i fællesskab med andre.
- Dorte Bhutho
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En-dags-retræte
i kirken
11. september kl. 9-15
Programmet vil veksle mellem
samtale og stilhed, cross yoga,
ikon maleworkshop og meditation
Tilmelding til Elsebeth Hjortshøj
tlf: 2834 2289

Metodistkirkens Unge
Ryst din rumpet og kom ned i kirken
13. sep & 13. dec. For alle unge fra 13 år.
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 Erik Brogaard 2066 0265

Strikkecafé
Fællesskabet
i fokus
Frivillighedsfestival
i Frederikshavn uge 37

Ny læsegruppe
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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 1. mandag i hver
måned. 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.

Hver torsdag fra kl. 19.00
Sæsonstart: 2. september
Tilmelding er ikke nødvendig

September
Onsdag 1. september kl. 15.30 - Bøn i kirken
Onsdag 1. september kl. 19.30 - Ixtus sæsonstart
Torsdag 2. september fra kl. 19.00 – Strikkecafé sæsonstart
Søndag 5. september kl. 10.00 – Gudstjeneste med dåb
og nadver. Prædikant: Mark Lewis
KOLLEKT: Metodistkirkens Børne- & Ungdoms Forbund
Mandag 6. september kl. 15.00 – Klub Zakæus sæsonstart. Ny Børneklub for alle børn i 4.-6. klasse
Mandag 6. september kl. 19.30 - Læsegruppe sæsonstart
Onsdag 8. september kl. 18.30 - Samtalegruppe sæsonstart
Lørdag 11. september – Endagsretræte i kirken
11. -18. september - Frivillighedsuge i Frederikshavn
Søndag 12. september kl. 10.00 - Gudstjeneste
TEMA: Voks op! Prædikant: Louise Aaen
Søndag 12. september kl. 16.00 - Søndags ’tjat’ & ’tjil’
Følg med via kirkens Facebookside eller youtube kanal
Mandag 13. september kl. 10.00 – De grå synger
Mødested: Metodistkirken
Mandag 13. september kl. 16.30 - Metodistkirkens Unge

Onsdag 15. september kl. 10.00 - Bibelformiddag
Onsdag 15. september kl. 17-19 - Familiegudstjeneste
Søndag 19. september kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 20. september kl. 14.30 – MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder har inviteret Laila Hørby fra
Frederikshavn Metodistkirke til en fortælling under
overskriften: Her er mit liv.
Mandag 20. september kl. 17.00 - Man(d) mødes
Kok Amok på Spejderfarmen, Strandbyvej 91-99
Mandag 20. september kl. 19.30 - Studiegruppe sæsonstart
24.-26. september – Konfirmandlejr & TUF
på Lægården, Holstebro. Skal du eller er du blevet
konfirmeret i Metodistkikren, så tag med på lejr.
TUF står for Tro, udvikling og fællesskab og er et teenlederkoncept. Mere info fås hos Louise Aaen 2138 0070
Søndag 26. september kl. 10.00 – HØST Gudstjeneste
Medbring gerne lidt frugt og grønt fra egen avl til
opstilling foran alteret. Ved kirkekaffen afholdes en
munter auktion over årets høst til fordel for missionsprojekter i Congo. Prædikant: Mark Lewis
Søndag 26. september kl. 20.00 - Unge, sang og musik
Mandag 27. september kl. 19.30 – Meto-hva-fornoget? Kursusforløb om metodisme over 5 aftener.
Onsdag 29. september kl. 10.00 - Bibelformiddag
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Bøn
Hver onsdag kl. 15.30-16.00
er kirkerummet åbent til bøn,
stilhed og meditation. Vi læser:
”Du er min ø i havet”
Første gang er 1. september
Tilmelding er ikke nødvendig

Spis sammen
Venskabsmiddag - Fredag 29. oktober
kl. 17-20. Ta’ det mad med, I ellers
ville have spist derhjemme, 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.

DU ER MIN Ø I HAVET
RAY SIMPSON
Keltiske bønner

Ny samtalegruppe

1.000 TAK

Har du lyst til at samles på tværs af kulturer og sammen finde nye veje og måder
at leve på, så er du velkommen til at være
med i Stifindere - samtalegruppen som i
sidste sæson hed Vildnis. 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 på
nye stier. Første gang 8. september. Tilmelding til Carsten Morsbøl: tlf: 29829242.

Arbejdsdag i kirken
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Kom og vær med i et godt arbejdsfællesskab. Der er flere praktiske
opgaver så som reperationer,
rengøring og oprydning.
Alle er velkomne til at
smutte forbi - også
hvis du kun har én
time. 8. oktober
fra kl. 13-17

Oktober

hvor Lone Højen fra Hospice Vendsyssel fortæller
Mandag 11. oktober kl. 19.30 – Meto-hva-for-noget?

2. Oktober kl. 10-14 - Pilgrimsvandring

Onsdag 13. oktober kl. 10.00 - Bibelformiddag

3. Oktober - Ekstraordinært landsmøde for Metodistkirken i Danmark i Jerusalemskirken, København

Onsdag 13. oktober kl. 17-19 - Familiegudstjeneste

Søndag 3. oktober kl. 14.00 – Gudstjeneste
på storskræm fra landsmødet i København
Mandag 4. oktober - Læsegruppen mødes

15.-21. oktober - PFT. Spejdernes Patruljeførertræning
Søndag 17. oktober kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 18. oktober kl. 19.30 - Studiegruppen mødes

Onsdag 6. oktober kl. 19.30 - Kirke & kultur café
TEMA: The Universal Christ
Taler: Mark Lewis m. fl.

Søndag 24. oktober kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen

Torsdag 7. oktober kl. 19.30 - Menighedsrådsmøde

Mandag 25. oktober kl. 13.45-15.00 - Klub 3 starter

Fredag 8. oktober fra kl. 13-17- Arbejdsdag i kirken

Mandag 25. oktober kl. 19.30 – Meto-hva-for-noget?

Lørdag 9. oktober kl. 10.30 - Cafe Qvindfolk
Gæst: Louise Aaen om veninder - kvinders vigtigste parforhold

Fredag 29. oktober kl. 17-20 – Spis-sammen

Søndag 10. oktober kl. 10.00 – Gudstjeneste med nadver
TEMA: Ryd op! Prædikant: Mark Lewis

Søndag 31. oktober kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Søndag 31. oktober kl. 20.00 - Unge, sang og musik

Søndag 10. oktober kl. 16.00 - Søndags ’tjat’ & ’tjil’
Følg med via kirkens Facebookside eller youtube kanal
Søndag 10. oktober kl. 19.30 - Elvis aften
Mandag 11. oktober kl. 14.30 - MK Hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær,
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Legestuen Myretuen
Sang og leg for de mindste og deres
voksne. Det er hver onsdag kl. 10-12
Kig ind og husk madpakken.
Henvendelse: Marianne Pedersen
tlf: 3030 1098

Den kirke
vi håber
at se

Cafe Qvindfolk

Man(d) mødes

2½ times forkælelse i selsskab med andre
kvinder - det kan kun blive godt! Vi
begynder med en stor og lækker brunch
buffet. Herefter byder vi på et foredrag
med Louise Aaen om bogen Veninder kvinders vigtigste parforhold. Tag din
mor, søster, veninde eller kollega med
9. oktober kl. 10.30
Pris 125 kr - tilmelding til menighedskoordinator tlf: 3030 1098

Et råt hjertevarmt fællesskab for mænd.
Garanteret salatfri Zone.

B-Ø-R-N-E-K-O-R
Du kan gå til børnekor hver onsdag
kl. 17.00 - 17.45. Det er for børn i
alderen 4-10 år. Henvendelse:
Andrea Karlsen Thaarup
tlf: 2363 8766
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20. september kl. 17.00 - Kok amok.
Vi mødes på Spejderfarmen, til den traditionsrige kulinariske oplevelse i det fri,
hvor vi sammen forbereder en proteinrig
mandfolkemenu over bål. Pris 125 kr tilmelding til menighedskoordinator
tlf: 3030 1098

Strandbyspejder
Lørdag i lige uger kl. 10-13
på Farmen, Strandbyvej 91-95.
Naturoplevelser for børn og unge
i alle aldre.
Henvendelse: Christina Jensen
tlf: 2547 0965

Klub 3
Minikonfirmandundervisning for alle
byens børn i 3. klasse. Vi skal lege,
synge, tegne/male og høre bibelhistorie.
Første gang er uge 43 - hver mandag lige efter skole kl. 13.45-15.00.
Det hele slutter til påske med en
festlig familegudstjeneste, som vi laver
sammen med et rigtigt levende æsel.
Tilmelding: Louise Aaen tlf: 2138 0070

Klub Zakæus
Ny børneklub for drenge og piger i
4.- 6. klasse. Efterfølgeren til Klub 3.
Hver mandag kl. 15.00-16.00. Krea,
leg, sjove konkurrencer og kristne temaer. Pris: 500 kr. årligt. Tilmelding
til Louise Aaen: 2138 0070
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Bibelformiddag
Alle er velkomne til at deltage i undervisning om de bibelske tekster og
deres historiske baggrund og teologiske univers. Se datoer i kalenderen.

Den kirke
vi håber
at se

Undervisningen varetages af Mark
Lewis og foregår over en kop kaffe
og rundstykker. Tilmelding er ikke
nødvendig.

Meto-hva-for-noget?
Vil du vide mere om Metodistkirken eller
have genopfrisket det, du allerede ved?

Kursusforløb om metodisme over 5
aftener. Se datoer i kalenderen.
Kurset er tilrettelagt som forberedende
til medlemsoptagelse, men alle med
interesse kan deltage. Tilmelding til
Mark Lewis tlf: 5054 8293

Julebasar
Lørdag 20. november kl. 13.30
Tombola. Salgsboder. Cafe.
Julestemning.
Overskuddet går til kirkens spejdere
- og børne & ungdomsarbejde.
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frivillige hænder søges
til opsætning af julebasar
fredag 19. november kl. 19.
Vil du donere en gevinst eller
to til tombolaen, kan de
afleveres i kirken torsdag 18.
november mellem kl. 17-18

November

Lørdag 20. november kl. 13.30 - Julebazar

Mandag 1. november kl. 19.30 - Læsegruppen mødes

Søndag 21. november kl. 10.00 - Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis

Lørdag 6. november kl. 9-17 – Spejdernes guirlandebinding
Søndag 7. november kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver
ALLE HELGEN. Prædikant: Mark Lewis
Mandag 8. november kl. 14.30 - MK Hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær,
hvor Louise Aaen fortæller om adventstiden

Søndag 21. november kl. 20.00 - Unge, sang og musik
Mandag 22. november kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget
Onsdag 24. november kl. 10.00 - Bibelformiddag
Søndag 28. november kl. 10.00 Gudstjeneste 1. ADVENT
Medlemsoptagelse. Prædikant: Louise Aaen

Mandag 8. november kl. 19.30 - Meto-hva-for-noget?
Onsdag 10. november kl. 10.00 - Bibelformiddag
Torsdag 11. november kl. 19.30 - Menighedsrådsmøde
Søndag 14. november kl. 10.00 - Gudstjeneste
TEMA: Vågn op! Prædikant: Louise Aaen
KOLLEKT: Præsteuddannelse
Søndag 14. november kl. 16.00 - Søndags ’tjat’ & ’tjil’
Følg med via kirkens Facebookside eller youtube kanal
Mandag 15. november kl. 14.30 - MK hyggesamvær
Metodistkirkens Kvinder inviterer til hyggesamvær,
hvor Louise Aaen fortæller om adventstiden.
Mandag 15. november kl. 19.30 - Studiegruppen mødes
Onsdag 17. november kl. 17-19 - Familiegudstjeneste
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Vi synger julen ind

Julehjælp og café

Vi synger julen ind ved
gudstjenesten
I samarbejdesøndag
med MSA - Metodistkirkens Sociale Arbejde
tilbyder
vi
igen
i år en julepakke med mad og lækkerier til
12. deceember kl. 16.00
juleaften
og
juledagene.
Det er fortrinsvis til børnefamimed musikalske
lier med dårlige økonomiske forhold. Ansøgning sendes til
indslag, krybbespil
strandby@metodistkirken.dk
inden 1. december. Pakkerne
luciaoptog.
uddelesogved
en hyggelig cafe i kirkens pyramidesal fredag
18. december mellem kl. 12-15.

Julehjælp & café
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 børnefamilier med
dårlige økonomiske forhold. Ansøgningen
sendes til strandby@metodistkirken.dk
inden 1. december. Pakkerne uddeles ved
en hyggelig café i kirkens pyramidesal
Tirsdag 21. december mellem kl. 12-15
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December
Søndag 5. december kl. 10.00 - Gudstjeneste med nadver
2. ADVENT. TEMA: Mød op! Prædikant: Mark Lewis

Fredag 24. december kl 14.30 - Julegudstjeneste
KOLLEKT til verdens fattigste. Prædikant: Louise Aaen

Søndag 5. december kl. 16.00 - Søndags ’tjat’ & ’tjil’
Følg med via kirkens Facebookside eller youtube kanal

Fredag 24. december kl 16.00 - Julegudstjeneneste
KOLLEKT til verdens fattigste. Prædikant: Louise Aaen

Søndag 5. december kl. 19.30 - Adventsfest
MK - Metodistkirkens Kvinder inviterer til adventsfest for hele menigheden. Kaffebord. Amerikansk
lotteri til fordel for kirkens missionsprojekter.
Juletale: Anne Fabiansen

Fredag 24. december kl 24.00 - Julenatsgudstjeneste
ved Mark Lewis

Mandag 6. december kl. 19.30 - Læsegruppen mødes

28.-2. januar Nytårslejr for unge i Norge
Mere info fås hos Louise Aaen tlf. 2138 0070

Søndag 26. december kl. 10.00 Højtidsgudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis

Onsdag 8. december kl. 17.00 - Luciaøvelse
Luciaøvelse for piger og drenge, som har lyst til at
være med
Søndag 12. december kl. 16.00 - Gudstjeneste
3. ADVENT. Vi synger julen ind. Prædikant: Louise
Aaen
Mandag 13. december kl. 10.00 - De grå synger
Mødested: Folkekirken, Strandvej 67
Mandag 13. december kl. 16.30 - Metodistkirkens
Unge
Onsdag 15. december kl. 10.00 - Julegudstjeneste for
dagplejen og Myretuen
Søndag 19. december kl. 10.00 - Gudstjeneste
4. ADVENT. Prædikant: Mark Lewis
Mandag 20. december kl. 8.00 - Julegudstjeneste for
Strandby skole
Tirsdag 21. december kl. 12-15 - Julehjælp og café
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Syng med i koret

Sæsonstart: 1. september
Pris årligt: 300 kr.
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219

De grå synger
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.

Velkommen til foredrag
og minikoncert med
The Memphis gang:
Steen A Larsen & band.
10. oktober kl. 19.30

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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Kirkelige handlinger
Dåb
• Elin Robenhagen Thaarup, 2. maj
• Holger Rosenberg Møller, 23. maj
• Jack-Gabriel Hansen, 20. juni
Bryllup
• Charlotte Thaarup & Brian Marinussen, 29. maj
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke
Bisættelser
• Kirsten Larsen, 11. maj
• Mai-britt Suhr Andersen, 13. maj
Ære være deres minde i blandt os.

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

Mød en metodist
Jeg vil gerne høre til i en kirke, hvor jeg føler, der er
et godt fællesskab og en afslappet atmosfære. Jeg er
bestemt ikke den store kirkegænger, - og det bliver ikke
mig, der slider bænkene i kirken op, - men her på mine
”gamle dage” har jeg truffet en vanskelig beslutning
og er skiftet fra Folkekirken. De gange jeg har været i
Metodistkirken i Strandby, er jeg altid gået hjem med
en følelse af, at dette er det rigtige for mig. Jeg føler
samtidig, at der her ydes et stort arbejde for børn og
unge i lokalsamfundet, - hvilket lige er i min ånd.
- Erik Bang

Kirkens konto
Nordjyske Bank: 7407-1200476
Spar Nord: 9009-1330201262
Mobilepay 576729
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Her fanger du os:
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
Strandby Metodistkirke, Strandvej 36, 9970 Strandby - indgang fra Snerlevej!

strandby-metodistkirke.dk

