“

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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Søndags ‘tjat’ & ‘tjil’
Online søndagsrefleksion hver måned
med Mark Lewis & Louise Aaen
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Velkommen i kirke

At være kristen,
vil efter min mening sige,
at man tror på Gud
og kommer i kirke af og til.
Man kan være sammen
med andre i kirken,
snakke om sin tro og
hjælpe hinanden
og bede for folk.
Det vil jeg gerne
være med til.
- Mads
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“

Man kan gå i kirke
for at lære noget om Gud.

Det er mest gamle mennesker
og konfirmander, der gør det.
- Cecilie

Den varme kartoffel
I menighedslivet, og i livet generelt, vil de fleste foretrække
tryghed og fred, frem for spænding og kontrovers. Vi får nok af
konflikter og konfrontationer i
hverdagen. Derfor kan det være
dejligt at komme i kirken, hvor
folk kan ”sole sig” i en harmonisk
stemning og et trygt fællesskab,
mens vi fokuserer på det indre
åndelige liv.
Når det kommer til kontroversielle emner - de såkaldte
”varme kartofler” - har kirken
ofte valgt at træde nænsomt
og forsigtigt. Vi er selvfølgelig
ikke holdningsløse, som kirkens
sociale principper kan bevise,
men vi kan ofte være tilbageholdende, når det kommer til
dagens glødende emner. Som
gode hyrder, vil vi udtrykke det
pastorale ansvar bl.a. ved at
vise hensyn og respekt for vores
forskelligheder, selvom det kan
betyde, at vi afdæmper vores
profetiske ansvar.
Og dog har den varme kartoffel
en tendens til at finde os, selv
når vi forsøger at undgå den.
I dag fylder emner såsom klimaforandring, kønsidentitet og

Corona-vaccine meget i medier
og menneskers bevidsthed.
Unge mennesker i særdeleshed
oplever en del angst på grund
af verdens brændpunkter, og de
stiller krav til kirken og samfundet; at vi gør mere end bare tale
pænt til hinanden. Skulle vi tie,
eller skulle kirken være bedre til
at tale om Gud i forhold til kontroversielle emner på en åben og
ærlig måde?
I løbet af foråret vil vi åbne op for
flere af dagens varme kartofler
- særlig dem, der berører unge.
Folk er hermed opfordret til at
komme med emneforslag, og
så kan vi være med til at sætte
samtalerne i gang, såvel som
at inspirere hinanden til større
handling. Vi glæder os til at høre
fra jer!
- Mark Lewis

“

Det kan være meget rart
at gå i kirke,
fordi der er så roligt.
Det er en slags søndagshygge.
- Mads

Ung i kirken
Mød årets konfirmander: Heman
og Klara! De skal overhøres
Palmesøndag 10. april 2022.
Hvorfor vil I gerne konfirmeres?

Herman: Jeg ser frem til festen og
gaverne. Klara: Jeg er ikke helt sikker på om jeg vil konfirmeres endnu,
men jeg synes, det er spændende at
lære noget mere om Gud

Hvad synes I om at gå til præst?

Herman: Jeg kan godt li det. Jeg har
ikke noget imod det. Det er sjovere
end at gå i skole eller det er skole på
en anderledes måde. Klara: Det er
okay. Der er frihed til at sige, hvad
man mener og tro, hvad man tror.

Hvad tænker I om kirken?

Herman: Kirken er et godt sted midt
i byen. Det er hyggeligt at være her.
Klara: Jeg er her for at få krydser
[red.: 10 gudstjenester] og fordi det
er vigtigt for min familie at komme.
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Nytårskoncert
med Lise Robenhagen Hjørne
og Knud Erik Thrane
23. januar kl. 19.00
Entré 100 kr. til fordel
for Metodistkirkens støtteprojekter i Congo

Man(d) mødes
Et råt hjertevarmt fællesskab for
mænd. Garanteret salatfri zone.
31. januar kl. 18.00
- USA efter Trump?
Mark Lewis vil oplyse om relevante
perspektiver på det amerikanske samfund, der ofte bliver overset i
medierne. Aftenens ret består af
amerikanske burgere og “apple pie”

Bedeuge
9.-16. januar 2022

Snup et andagtshæfte i kirken
Tema: Sabbat
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MK

Metodistkirkens Kvinder 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.
Alle kvinder er hjerteligt velkomne til
MK’s arrangementer. Henvendelse:
Elsebeth Hjortshøj tlf: 2834 2289

Januar
Søndag 2. januar kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
TEMA: Forny dit forhold til Gud
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 3. januar kl 19.30
Læsegruppen mødes
Onsdag 5. januar kl. 10.00
Bibelformiddag
Søndag 9. januar kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen
Onsdag 12. januar kl. 17-19
Familiegudstjeneste
TEMA: Retfærdighed
Husk tilmelding og betaling til
spisning, senest søndagen inden,
på Mobilepay 341733 - angiv antal:
Voksne 60 kr / børn 30 kr.
Torsdag 13. januar kl. 19.30
Fælleskirkelig aften
i Missionshuset, Agervej 4
TEMA: Sabbat
Taler: Mark Lewis & Peter
Thøgersen

Søndag 16. januar kl. 11.00
Fælles gudstjeneste med
Folkekirken med nadver.
Fælleskor medvirker.
Prædikant: Peter Thøgersen
NB! Gudstjenesten foregår i år
kun i Metodistkirken, dvs. vi
udelader kirkevandringen med
fakkeloptog. Efter gudstjenesten
spiser vi frokost sammen.
Pris 30 kr.
Mandag 17. januar kl 19.30
Studiegruppen mødes
Onsdag 19. januar kl 10.00
Bibelformiddag
Kirke & kultur café kl. 19.30
TEMA: Slotshaver
Taler: Niels Mellergaard
Tilmelding er ikke nødvendig

Torsdag 20. januar kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Søndag 23. januar kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
TEMA : Den varme kartoffel
Prædikant: Louise Aaen
Søndag 23. januar kl. 19.00
Nytårskoncert med
Lise Robenhagen Hjørne
og Knud-Erik Thrane
Entré 100 kr.
Mandag 24. januar kl. 14.30
MK hyggesamvær
Fredag 28. januar kl. 17-19
Spis-sammen
28. - 30. januar
Spejdernes nytårslejr
Søndag 30. januar kl. 10.00
Nytårgudstjeneste med
spejderparade
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 31. januar kl. 18-21
Man(d) mødes
Tilmelding af hensyn til buffet
tlf: 3030 1098, senest 24. januar
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Strikkecafé

Hver torsdag fra kl 19.00
Tilmelding er ikke
nødvendig

“

Jesus var en mand, der gik rundt
og fortalte mennesker om Gud.
Han talte meget i lignelser eller sprog,
som man lige skulle have forklaret.
Men han gjorde også mange seje ting,
som at gå på vandet
eller helbrede syge.
Han har lært os den gyldne regel
og det dobbelte kærlighedsbud.
Han var altid meget
retfærdig og hjælpsom.
- Freja

De grå synger
Folkekirken og Metodistkirken
i Strandby indbyder alle sangglade seniorer til hyggelige
formiddage, hvor vi finder
højskolesangene og salmebogen
frem og nyder fællesskabet og
glæden ved at synge. Næste
gang er 14. februar kl. 10.00

Syng med i koret
Onsdag i ulige uger
Gospel, rytmiske og klassiske
sange og salmer
Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen
tlf: 2380 3219

Spis sammen
Venskabsmiddage
og kulturaftener
Fredag 28. januar & 29. april kl. 17-19
Ta’ det mad med, I ellers ville have
spist derhjemme, så dækker vi et
stort fælles ta’ selvbord i pyramidesalen. Tilmelding er ikke nødvendig
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“

Hvis jeg kunne,
ville jeg spørge Jesus
om jeg kan gøre noget
for at blive et bedre menneske.
Jesus havde altid et godt svar.
- Josefine

Februar
Onsdag 2. februar kl. 10.00
Bibelformiddag
Lørdag 5. februar kl. 9-15
Endagsretræte i kirken
Søndag 6. februar kl. 10.00
Gudstjeneste & fremtidsdag
Tema: Kyndelmisse og lysfest
Prædikant: Louise Aaen
Denne søndag samles ledere og
forældre til generalforsamling for
vores spejder-, børne- og ungdomsarbejde. Det begynder efter
gudstjenesten med, at vi spiser
frokost sammen. Pris: 30 kr.
(Gratis for ledere)
Mandag 7. februar kl. 19.30
Læsegruppen mødes

Onsdag 16. februar kl. 17-19
Familiegudstjeneste
TEMA: Fattigdom
Husk tilmelding og betaling til
spisning, senest søndagen inden,
på Mobilepay 341733 - angiv antal:
Voksne 60 kr / børn 30 kr.
Søndag 20. februar kl. 10.00
Gudstjeneste & inspirationsdag
Prædikant: Mark Lewis
Efter gudstjenesten bliver der over
kaffen lejlighed til at drøfte vision
og målsætning for kirken - hvilken
kirke vil vi gerne være i 2022?

Søndag 27. februar kl. 16.00
Seniorgudstjeneste med nadver
TEMA: Den varme kartoffel
Pædikant: Mark Lewis
Eftermiddagen byder på en kort
og klassisk gudstjeneste med efterfølgende middag og musikalsk
underholdning. Pris 50 kr.
Mandag 28. februar kl. 14.30
MK hyggesamvær og Generalforsamling. Medbring en gave til
gaveauktion til fordel for MK’s
missionsprojekter

Mandag 21. februar kl. 19.30
Studiegruppen mødes
Søndag 27. februar kl. 10.00
Juniorgudstjeneste med nadver
FASTELAVN

Søndag 13. februar kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 14. februar kl. 10.00
De grå synger i Metodistkirken
Mandag 14. februar kl. 19.30
Metodistkirkens Unge mødes
Onsdag 16. februar kl. 10.00
Bibelformiddag

Formiddagen reserveres til børn
og barnlige sjæle. Kom gerne
udklædt! Tøndeslagning og fastelavnsboller efter gudstjenesten
Pris 30 kr.
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“

Hvordan er det
at være ung i
kirken?

Det vigtigste i kirken er,
at alle føler sig velkomne
- Frederikke

Strandby Metodistkirke har
spurgt sine medlemmer
mellem 15-25 år:

“

Dette er vigtigt for mig:
Et aktivt liv, så man ikke
ender med at kede sig.
Familie, så man har
nogen at dele glæderne med.
Fornuft, så man ikke
ender i fængsel.
Fællesskab og humor
for at have noget sjovt at dele.
- Mathias

40 %
Langt fra

35 %

25 %

Midt imellem Tæt på

Føler du dig som
en del af kirken
i din hverdag?

“

Hvad skal der til
for at leve et godt liv?
Familie. Fællesskab. Frihed.
Humor og Venskab er vigtigt,
for uden det,
har man det ikke godt.
- Emil
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20 % svarer:
Jeg vil gerne være sammen
med andre, der tror på Gud,
så min tro kan udvikle sig

Unge siger ja tak til
• at gøre en forskel for fattige,
flygtninge eller socialt udsatte 23 %
• at dele tro og liv
i en smågruppe 23 %
• Klubaktiviteter som spilleaften,
skøjtehal, film osv. 20%
• Kor eller band 18 %
• Yoga 11%
• Bøn og meditation 10 %
• Bibelstudie 1%

Hvad er relevant for dig
at være med til i din kirke?
Spejder hitter blandt 37 %
Jeg ♡ ungdomslejre 35 %
“Det er stort set lige meget
hvad det er, bare jeg kan følges
med mine venner eller min familie”
siger 48 %

“

Jeg kommer i kirke
til højtider
og sådan noget som
dåb, bryllup og begravelse

61 %

13 %

26 %

JA

NEJ

VED IKKE

Tror du på Gud?

6 % svarer:
Jeg interesserer mig ikke for
hvad der foregår i kirken
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32 % af de
unge i kirken
synes, at det er
relevant at gå
til gudstjeneste
Man(d) mødes
Et råt hjertevarmt fællesskab for
mænd. Garanteret salatfri zone.
14. marts kl. 18.00
Lai Mortensen om Læsøfærgen, livsnerven for øboerne
Tag din nabo eller kammerat med til en
go´ mandeaften, hvor der selvfølgelig
vil blive serveret den berømte Strandby
skipperlabskovs, tilsat Læsøsalt

“

Gudstjenesten er en hjælp
til at lære mere om Gud.
Her hører man vigtige
budskaber om menneskelivet
fx at kærligheden
overvinder alt,
at der findes en mening med
livet og at alle mennesker
er værdifulde
- Ida

“
Yoga i kirken
Balsam for sjælen
Tilmelding gennem FOF
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En gudstjeneste er der,
hvor en præst står og
snakker en hel masse.
Der bliver sunget salmer
for at løfte stemningen.
Det handler om kristendom og næstekærlighed.
Bagefter er der kirkekaffe.
- Marie

“

Det er sjovt og spændende
at komme i kirke.
Nogle gange kunne det
godt gå hurtigere med
at blive færdig
- Frederikke

Marts
Torsdag 3. marts kl. 19.30
Menighedsrådsmøde

Søndag 27. marts kl. 10.00
Gudstjeneste og årsmøde
TEMA: Den varme kartoffel
Prædikant: Thomas Risager

Strandby Metodistkirke har spurgt
sine medlemmer mellem 15-25 år:

Fredag 4. marts kl. 14.30
Kvindernes internationale bededag.
Kaffebord i kirkecenteret, Strandvej 67. TEMA: Gud som mor
Søndag 6. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mikkel Bræstrup
Mandag 7. marts kl. 19.30
Læsegruppen mødes
Søndag 13. marts kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Prædikant: Louise Aaen
Mandag 14. marts kl. 18-21
Man(d) mødes
Tilmelding af hensyn til buffet
tlf: 3030 1098, senest 9. marts
Onsdag 16. marts kl. 10.00
Bibelformiddag
Søndag 20. marts kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 21. marts kl. 19.30
Studiegruppen mødes

Tanker om
gudstjenesten

Jeg får inspiration til at tro på Gud og
leve som kristen
ENIG 51 %

Efter gudstjenesten serveres
kirkefrokost og kirkens årsmøde
afholdes. Her foretages valg til
menighedens tillidshverv, årsberetninger og arbejdsplaner
gennemgås og regnskaber
godkendes. Kom og gør din demokratiske stemme gældende.
Mandag 28. marts kl. 14.30
MK hyggesamvær
Jeg kan godt li’
når der eksperimenteres med formen

UENIG 18 %
NEUTRAL 32 %

Det er som at træde ind i et levn fra
fortiden
ENIG 26 %
UENIG 23 %
NEUTRAL 51 %

Genkendeligheden i gudstejnesteprogrammet giver mig ro

ENIG 84 %

ENIG 52 %

UENIG 4 %

UENIG 7 %
NEUTRAL 41 %

NEUTRAL 12 %
Jeg dør langsomt af kedsomhed

Tidspunktet er dårligt for mig

ENIG 22 %

ENIG 14 %

UENIG 47 %

UENIG 39 %

NEUTRAL 32 %

NEUTRAL 47 %
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“

“

Gud er den lille ting,
som er i ethvert menneske,
der får dig til at se det gode
og det onde i verden.
Ved nogle mennesker
virker det ikke så godt,
så de ser mere ondskab,
men langt de fleste
ser det gode
- Sarah

“

Gud er for mig,
Ham, som får månen
til at dreje rundt om jorden
og jorden til at dreje rundt
om solen
- Thomas

Familiegudstjeneste
12. januar / 16. februar / 6. april
Tid og rum til tro i en travl hverdag
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Gud er den,
som altid lytter.
Den som altid er der,
når man har brug for
en at snakke til. - Sille

April
Lørdag 2. april kl. 10.30
Cafe Qvindfolk
Taler: Salmedigter Iben Krogsdahl om vild opstandelse
2 timers forkælelse i selskab med andre kvinder, det kan kun blive godt!
Tilmelding af hensyn til brunch,
tlf: 3030 1098, senest 24. januar
Søndag 3. april kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 4. april kl. 19.30
Læsegruppe
Onsdag 6. april kl. 10.00
Påskegudstejnesten for børnehaven, dagplejen og Myretuen
Onsdag 6. april kl. 17.00
Familiegudstjeneste, arrangeret
af Klub 3, minikonfirmanderne
Oplev påskens fantastiske
fortællinger på 1 time
Husk tilmelding og betaling til
spisning, senest søndagen inden,
på Mobilepay 341733 - angiv antal:
Voksne 60 kr / børn 30 kr.

Søndag 10. april kl. 10.00
Gudstjeneste med overhøring
PALMESØNDAG
Prædikant: Mark Lewis
Torsdag 14. april kl. 18.00
SKÆRTORSDAG
Påskemåltid i kirken
Fredag 15. april kl. 11.00
LANGFREDAG
Passionsgudstjeneste
Prædikant: Louise Aaen
Søndag 17. april kl. 10.00
Højtidsgudstjeneste
Ixtus medvirker
Prædikant: Mark Lewis

Hvad er spændende
at høre om
eller tale om
i kirken?
Strandby Metodistkirke har spurgt
sine medlemmer mellem 15-25 år:
Hvad sker der efter døden?
58 %
Køn og identitet
52 %

Søndag 24. april kl. 10.00
Gudstjeneste
TEMA: Den varme kartoffel
Prædikant: Louise Aaen

Findes Gud? Og hvordan
er han/hun/den/det så?

Mandag 25. april kl. 14.30
MK hyggesamvær

Tro og videnskab,
hvordan hører de sammen?

Mandag 25. april kl. 19.30
Studiegruppen mødes
Onsdag 27. april kl. 10.00
Bibelformiddag
Fredag 29. april kl. 17-19
Spis sammen
Lørdag 30. april kl. 10-14
Pilgrimsvandring

44 %

44 %
Seksualitet
43 %
Jagten på det perfekte
37 %
Selvværdsproblemer
33 %
(fortsættes på næste side)
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Klub Zakæus

strandbyspejder

Efter Klub 3 er alle børn i 4.-6.
klasse velkomne til at fortsætte
i Klub 4. Hver mandag kl. 15-16.
Krea, leg, sjove konkurrencer og
kristne temaer.

Lørdag i lige uger kl. 10-13
på Farmen, Strandbyvej 91-95
Naturoplevelser for børn og unge
i alle aldre

Henvendelse: Louise Aaen
tlf: 2138 0070

Henvendelse: Christina Jensen
tlf: 2547 0965

B-Ø-R-N-E-K-O-R
Du kan gå til børnekor hver onsdag
kl. 16.45-17.45. Det er for børn
i alderen 4-10 år.
Henvendelse :
Andrea Karlsen Thaarup
tlf: 23638766

Myretuen
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Sang og leg for de mindste og deres
voksne. Det er hver onsdag kl. 10-12.
Kig ind og husk madpakken.
Pris pr. gang: 10 kr.
Henvendelse: Marianne Pdersen
tlf. 3030 1098

Kirkelige handlinger Informationer
Bisættelser
Emmy Johanne Olesen, 19. juli
Kirsten Robenhagen, 5. august
Alice Eriksen, 13. september
Egil Thomsen 29. oktober
Grete Højen, 14. december
Ære være deres minde i blandt os
Dåb
Aksel Berg Christensen, 5. september
Karl Bjørnager Veis, 7. november
Nye medlemmer
Louise Marie Hjortslund, er optaget ved bekendelse 13. oktober
Bella Marie Hjortlund og Isaac
Johannes Hjortlund Thaarup er
indskrevet som døbte medlemmer 13. oktober
Arne og Karen Margrethe Eiersted, Mikkel Klemmensgaard,
Elias Legård Pedersen er optaget
ved bekendelse 28. november
Menigheden ønsker hjerteligt
tillykke og velkommen i kirken

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 skærtorsdag

Hvad er spændende
at høre om
eller tale om
i kirken?
Strandby Metodistkirke har spurgt
sine medlemmer mellem 15-25 år:

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

(fortsat fra forrige side)
Kan Gud være god, når der sker så
meget ondt i verden?
36 %
Ansvar for klimaet
33 %

576729

“

Hvad har det kristne budskab
med mig at gøre?
25 %

At være metodist er at være
kristen efter en bestemt
metode: At man beder og læser i
Bibelen og kender til Helligånden,
der er en slags usynlig kraft, der
hjælper og giver et skub i den
rigtige retning. At man er sammen
med andre i kirken og giver en hånd
med og betaler kollekt.
- Sofie

Virker bøn?

Engang til et kedeligt
kirkemøde, skrev John
Wesley i sin dagbog, at han følte
sit hjerte så forunderligt varmt.
Det blev starten på metodistbevægelsen. Det er en glad tro!
- Mathias

Hvordan lukker man andre ind i
fællesskabet?
4%

“

21 %
Fordomme om tro og kirke fx
kristne er moraliserende og hykleriske
21 %
Min tro forandrer sig
eller forsvinder helt,
hvad skal jeg gøre?

19 %

Hvad sang og musik gør ved sjælen?
4%
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strandby-metodistkirke.dk

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

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

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

