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Pastoral indberetning til Pastoratskonference
”Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne.
De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes”. Esajas 40:31
På vegne af menighedens ledelse byder vi velkommen til Strandby Metodistkirkes Pastoratskonference 2022. For første gang siden 2019 mødes vi sammen i
kirken, og det er vi meget taknemmelige for! Her får vi anledning til at mindes
det år, der er gået og sammen pege på fælles visioner for den velsignede kirke
og menighed, som vi er en del af. Tak til distriktsforstander Thomas Risager,
som leder os.
For mange af os, kommer tålmodighed ikke særlig naturligt. ”Herre, giv mig
tålmodighed, og giv mig den lige straks!” er måske sådan, vi ofte har det. Der
skal helst være frihed i bevægelserne og gang i aktiviteterne. Det gælder både i
hverdagslivet og kirkelivet. Alligevel har omstændighederne for andet år i træk
dikteret noget andet. Corona-pandemien har igen betydet bremsninger af
samvær og engagement, og har forstyrret vores rytme stort set igennem hele
året. Lige da vi troede, vi var klar til at komme tilbage på sporet, så blev vi ramt
af den næste bølge, som bragte os tilbage til ”tegnebrættet”. Tålmodighed kan
være en stor udfordring, særligt når forventninger bliver brudt af aflysninger og
en ny runde af restriktioner.
Men udfordringer kan også udvikle udholdenhed. Det har vi i hvert fald oplevet
i det sidste år, på trods af vores mange frustrationer. Pandemien har f.eks. skaffet mere tid til fordybelse og refleksion, anledninger til at eksperimentere med
nye kommunikationsformer og mulighed for at mærke livet i et nedsat tempo.
Frem for alt har Corona-tiden givet en gylden chance for at lytte til Gud og (som
Esajas udtrykker det) rette vores håb mod Herren! I skrivende stund kan vi med
stor glæde fortælle, at fornyelse og ”nye kræfter” viser klare tegn på at være
på vejen tilbage.
Aflysninger, nedbremsninger og restriktioner har været delvist kendetegnende
for menighedslivet, men vi er heller ikke gået i stå! Der er alligevel sket en del,
som er værd til at mindes om og sige tak til Gud for.

Gudstjenestefejring
Gudstjenestedeltagelsen er naturligvis blevet hårdt ramt af Corona. Adskillige

gange i løbet af året har kirkesalen stået tom på grund af aflysninger. Andre
gange har vi været nødt til at tage nøjsomt hensyn til afstandskrav og brug af
mundbind og håndsprit, mens vi hele tiden har søgt de nyeste opdateringer,
som efterfølgende skulle kommunikeres ud til vores netværk. Disse faktorer
har haft psykiske såvel som fysiske påvirkninger på menigheden og personalet.
Sidste år forsøgte vi at live- streame gudstjenesterne, men tekniske begrænsninger har udgjort en hindring for os. Til gengæld har Louise og Mark oprettet
et online tilbud, ”Tjat og tjil”, der har fungeret som en slags podcast-samtale
over et udvalgt tema, og som blev fremhævet én gang om måneden til en søndags gudstjeneste. I efteråret løftede vi emnet, ”4 faser i det åndelige liv”. Selv
om vi har haft vores udfordringer omkring opretning af online tilbud, mener
vi at potentialet er stort, og derfor vil udviklingen af denne formidlingsform
fortsat være en prioritet (se målsætninger).
På trods af omstændighederne kom vi til at opleve dejlige stunder i kirkesalen…
og udenfor! Gudstjeneste med overhøring i august var en fantastisk dag, samt
flere gudstjenester med barnedåb og medlemsoptagelse, høstgudstjeneste
med auktion og Alle helgens. Da afstandsrestriktionerne var mest stramme i
vinterperioden, eksperimenterede vi med 2 søndagsgudstjenester. Det senere
tidspunkt at fejre gudstjeneste på passede ”B” mennesker i menigheden meget
fint! I juni blev der afholdt fællesgudstjeneste med Frederikshavn Metodistkirke i Tolne Skov. Det var en herlig eftermiddag med biskop Christian Alsted, som
dagens prædikant. Der var også Strandby-deltagelse til Frederikshavns jubilæumsgudstjeneste 29. august.
Julen blev også fejret i kirken i år, i modsætning til sidste år, selv om deltagelse
blev afdæmpet på grund af en ny Coronabølge. Advent med medlemsoptagelse, MK-fest, ”Vi synger julen ind” og 3 juleaftensgudstjenester, inklusiv midnatsgudstjeneste, blev afholdt. Alligevel var vi nødt til at aflyse besøg af skolen
og børneinstitutionerne, og juleaftendeltagelsen var ikke i nærheden af, hvad
den plejer at være. Vi er ikke desto mindre taknemmelige for Guds nærvær og
den gode stemning, som vi har oplevet.
Familiegudstjenester blev aflyst i foråret, men kom stærkt tilbage i efteråret.
Fra september har der været fokus på verdensmål. Børnehjørnet med kreative aktiviteter og respons til bibelhistorien skabte anledninger til at fremhæve
de forskellige verdensmål - heriblandt fattigdom, sundhed, retfærdighed, fred,
uddannelse, og miljø. ”Voksenhjørnet” har givet lejligheder til samtale om
hvordan vi som kirke kan bakke op om verdensmålene. Der har været hyppige
indslag fra ”byens bedste børnekor”, og samværet, som vanligt, afsluttede hver

gang med måltid i pyramidesalen.
I samarbejde med folkekirken deler vi stadigvæk ansvar for torsdag formiddagsgudstjeneste på Strandgården plejehjem. De fleste blev aflyst i 2021, men
der er siden kommet gang i gudstjenestelivet, selv om alle restriktioner ikke
endnu er blevet ophørt.
Tak til vores lægprædikanter og andre ledere, musikere (heriblandt organister,
kor, Wesley Chapel, m.m.), kirketjenere, kaffehold og alle andre, der bidrager
så meget til gudstjenestelivet, både på scenen og bag kulisserne!

Statistik
Ifølge medlemsstatistikken har det bestemt ikke været vores værste år! Vi har
optaget 8 nye bekendende medlemmer og har budt velkommen til 9 døbte
medlemmer (6 dåb og 3 tilflyttede). 11 af vores unge blev overhørt. Det var
også ”kærlighedens år” i Strandby, idet der blev fejrede 6 bryllupper i kirkesalen! Vi måtte også tage afsked med 11 af menighedens medlemmer og venner
ved højtideligheder i kirken. Gennemsnits gudstjenestedeltagelse har været
59, som er langt fra, hvor vi var før Corona, men vi kan nu mærke at stemningen og optimismen begynder at vende tilbage. Online seere er ikke blevet
beregnet i statistikken.

MBUR
Lige som alle andre ting i kirken og samfundet, har det været et sporadisk år
for mange af vores MBUR-aktiviteter. Alligevel kan vi juble over, at livet er kommet tilbage på alle fronter, og skibet sejler nu i fuld fart! Det betyder så meget
for hele menighedens identitet, når kirken larmer og bliver snavset på grund
af børne- og ungdomsaktiviteter, musik, spejder, m.m. Vi er dybt taknemmelig
for de frivillige, der yder deres tid, gaver og indsats for at drive vores store og
brogede program.

Arbejdsgrene, grupper og andre aktiviteter
Cafe Qvindfolk aflyste deres møder i foråret, men holdt et møde i efteråret.
Louise Aaen fortalte om bogen, ”Veninder – kvinders vigtigste parforhold”. Det
var dejligt, at der kunne komme ”2½ times forkælelse i selskab med andre kvinder”, for første gang siden Corona. Man(d)-mødes var ikke så heldig, hvilket
betyder, at alle planlagte møder i 2021 blev aflyst. Til gengæld har vi fornylig
været sammen, og 2022 ser allerede mere lovende ud. Cafe hjerterum har været åben hver fredag i Coronatiden for enhver, som måtte have lyst til en kop
kaffe og en hyggesnak.
MK har haft et aktivt efterår: udflugt til Bangsbo blomsterpark; besøg af hospice sygeplejerske Lone Højen; program med Laila Hørby og adventsfest med
Anne Fabiansen som gæstetaler. MKs fokus på indsamling til missionsformål er
helt ekstraordinært! Yoga i kirken kom også i sving igen efter nedlukninger. Der
mødes nu 5 hold i kirken i løbet af ugen. Strikkecafé udgør et splinternyt tiltag!
Op til 20 kvinder har dannet et torsdagsfællesskab, hvor godt humør, kaffe og
strikkepinde altid er til stede. Tak til Marianne Pedersen og Bente Aalbæk, bl.a.,
for initiativet!
Den nydannede netværksgruppe har haft et travlt år. De har bl.a. arbejdet med
at skabe fokus på makkerordningen og besøgstjeneste. Der har også skabt fokus og opmærksomhed på de forskellige grupperinger i menigheden, f.eks.
med at lave et spørgeskema for unge, som kan måle deres åndelighed og trivsel i menighedslivet. De har i øvrigt arbejdet med folderen ”tjenester”, der skal
hjælpe nye i kirken til at få overblik over hvor man kan hjælpe til, hvordan arbejdsgrupper fungerer hos os og hvor man skal henvende sig. Det mest synlige
resultat af deres arbejde er skærmen, der blev indstilleret på kirketorvet med
”reklame-videoer” og aktuelt info om ugens aktiviteter, indsamlinger, etc. For-

målet med skærmen er at skabe større synlighed om hvad der foregår i kirken,
især for nye. Tak til netværksgruppen for deres indsats og energi!
Medhjælpergruppen fortsætter også med at være et stabilt hold, der ligger
kræfter til de praktiske opgaver omkring udførelse af flere aktiviteter, såsom
Fællesskabsaftener (omdøbt Kirke og kultur café) og seniorgudstjenester. Disse
grupper, samt rengøringshold, kirkeværgerne, indkøbsfolk, havehold, bladuddelere, m.m. skaffer en uundværlige frivillighedstjeneste for menigheden. Vi
tager hatten af og takker Gud for alle, der giver en hånd med de praktiske opgaver!
Louise har ledt en onsdags bønnegruppe, som mødes regelmæssigt til bibelmeditation, eftertanke, lystænding og stilhed. Gruppen har brugt materialet,
”Du er min ø i havet”, som er moderne keltiske bønner med fokus på forbindelsen til naturen og hverdagen i søgen efter Guds nærvær. Der har også været
pilgrimsvandringer og retræte på programmet med åndelighed i fokus.
Mark har haft gang i onsdags bibelformiddag (nu omdøbt Bibel forståelse!) Og
gruppen har beskæftiget sig med en studiegennemgang af Den apostolske trosbekendelse, efterfulgt af studie af Efeserbrevet. Der har også været en online
international samtalegruppe på zoom, hvor Mark har ledt 20-25 deltagere fra
Danmark, USA og Sverige i samtaler om Richard Rohr’s ”The Universal Christ”.
Som opfølgning blev der afholdt en Kirke og kultur café aften i pyramidesalen,
hvor Mark, samt Laila Hørby og Henning Clausen fortalte om Rohrs bog. Bente
Ålbæk har været tovholder for mandags læsegruppen, som bl.a. har beskæftiget sig med Tomas Sjödins ”Den som finder sin plads, tager ikke en andens”.
Udover det har studiegruppen fortsat været på bibelmaraton og læst fra det
nye testamente og Carsten Morsbøl og Annelise Aaen har inviteret til samtalegruppe om at være stifindere og sammen finde nye måder at leve på, på tværs
af kulturer.
I juni blev der igen afholdt sangaftener på græseplanen. Det var dejligt at fylde
aftenens forårsluft med sang og musik, og det var særligt, at vi kunne afslutte
sæsonen ved Sdr. strand til Skt. Hans aften. Skt. Hans var i øvrigt en fantastisk
og stor begivenhed!
I løbet af året måtte vi desværre aflyse flere koncerter, men ikke alle. I oktober
kunne vi endelig afvikle en aften med Elvis fortællinger og koncert ved Steen
Larsen og ”The Memphis Gang”. Det blev til én af efterårets store begivenheder med lidt under 200 deltagere forsamlede fra hele området i kirkesalen.
Julebasaren udgør en anden stor efterårsbegivenhed! Der var kæmpe glæde

og en del lettelse, at basaren kunne afholdes i november og ”officielt” byde
velkommen til julesæsonen, på trods af afstandsregler og nye Coronatrusler.

Mission og økumeni
På missionsfronten har der også været aktiviteter og engagement. I oktober var
vi igen med til at invitere en del af vores nydanske venner til ”Spis sammen”
aften i pyramidesalen. Ca. 25 deltagere mødtes omkring fællesspisning, hygge
og samvær. Flere af vores gæster gav stærkt udtryk for taknemmelighed, både
for gæstfrihed og anledningen til at bygge på relationer.
I december gennemførte vi igen uddeling af julehjælps pakker, denne gang i
samarbejde med Frederikshavn Metodistkirke. Vi var med til at holde julecafé
og gavne 25 børnefamilier i området med dårlige økonomiske forhold. Tak til
MSA, lokalforeningspuljen og Lions Bannerslund, samt vores medhjælpere for
støtte til dette projekt.
Strandby Metodistkirke var også repræsenteret til ”Hele Verden i Frederikshavn” arrangementet, som hvert år sætter fokus på samhørighed blandt folk
med forskellige kulturelle baggrunde.

Udover fælles aktiviteter med vores søstermenighed i Frederikshavn, har vi
igen nydt fællesskab med Folkekirken. I januar ´21 blev fællesgudstjenesten
desværre aflyst, men byens 4 præster lavede en videooptagelse sammen. Fællesgudstjenesten blev genaktiveret i januar ’22. Præsterne spiser frokost sammen omkring samtale og planlægning, og sangformiddags aktiviteten, ”De grå
synger” nyder stadigvæk popularitet, særligt blandt byens ældre. Mark er nu
medlem af en samtalegruppe mellem Folkekirken og Metodistkirken, som inkluderer biskopper og teologer.

Kommunikation
Én af de største udfordringer i denne tid omhandler udvikling af kommunikation med vores store og udbredte menighed, og med verden i øvrigt. Vi har
prøvet online gudstjenester, andagter og videopodcasts. Det kunne være, at
de ikke lykkedes hver gang, men vi har lært en del. Louise og Mark har fået undervisning af kirke og kommunikations konsulent Sofie Due fra ”Hello Church”.
Menighedsbladet har også fået et ”facelift”, samt ugebrevet, som er blevet
til en meget pålidelig kommunikationskilde (tak Louise!). Vi er kommet langt,
men fortsat udvikling er yderst vigtigt for os. Derfor vil forbedret kommunikation igen blive en central del af målsætninger for den kommende tid.
Til slut vil vi med hjertet takke alle, der er med til at støtte Strandby Metodistkirke – med bønner, nærvær, gaver, tjeneste og vidnesbyrd. De folk, der
er engageret i kirkens bestyrelser, praktiske hold, børne- og unge- aktiviteter,
gudstjenestelivet, kommunikation, planlægningsgrupper, omsorgstjenester,
studiegrupper mm. er med til at løfte troen og fællesskabet på synlige og usynlige måder. I er vores uforgængelige diamanter. Det er et privilegium at stå
sammen med jer!
Ja, tålmodigheden kommer måske ikke naturligt for alle, men vi bliver alligevel
mindet om, at gode ting kommer til dem, der venter. Vi takker Gud for året, der
er gået, mens vi ligger alt vor håb på Herren, som leder os fremad.
Mark Lewis & Louise Aaen

Vision og målsætning for 2022

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”

Indsatsområder
I det kommende år vil vi arbejde målrettet med
1) at forstærke indsatsen omkring frivillighed i menigheden og 2) forstærke
vores online profil.
Angående frivillighed, vil vi forsøge at få flere til at engagere sig ved at:
- synliggøre indsatsområderne / opgaverne
- udtrykke hjertelig taknemmelighed for vores frivillige
- gøre opgaverne interessante
- forsikre imødekommenhed i de forskellige arbejdsfællesskaber
- være klar og ærlig med hensyn til tidsrummet
- fokusere på glæde ved opgaverne
- spørge folk på den ”rigtige” måde
- fortælle ”den gode historie” om frivillige tjenester
- invitere andre til at følge med
- kommunikere, at ”vi har brug for dig”
- understrege de åndelige værdier, der ligger kirkeligt engagement
- vove at skrotte de opgaver, som ikke længere giver mening er bære frugt

Angående vores online profil, vil vi være digital kirke ved at:
- sørge for at kirken er synlig, nærværende og deltagende i det liv, der leves
digitalt ved hjælp af Facebook, Youtube og strandby-metodistkirke.dk
- opmuntre vores medlemmer til at være vidnesbyrd om deres tro og liv på de
sociale medier
- fortsat eksperimentere med forkyndelse, visuel kommunikation og storytelling til forskellige målgrupper på de relevante digitale platforme
- fortsat søge uddannelse og træning i emnet og holde fingeren på pulsen
- diskutere behovet for en PR / kommunikationsmedarbejder

MBUR Indberetning 2021
MBUR - Metodistkirkens børne- og ungeråd
Endnu et arbejdsår er gået og et kort øjeblik tænkte jeg ”hvad er der lige sket
det seneste år?” eller ”var det i år eller sidste år vi lavede dette?” Men da jeg
så endelig fandt hoved og hale i året der er gået overvejede jeg om jeg ikke
bare kunne bruge min indledning fra sidste år. For 2020 og 2021 har godt nok
haft mange ligheder. Derfor har jeg også haft svært ved at sætte ord på 2021.
Kom dog alligevel til at tænke på en god gammel spejdersang, nemlig Bakke
ned og bakke op. Børne og ungdomsarbejdet har haft ned ture i løbet af året,
men så sandelig også op ture. Vi er gået til opgaven i sluttet flok og fået et nyt
syn på det arbejde vi lave uge efter uge.
Med den dygtige, alsidige og store flok ledere vi har i Strandby er jeg sikker på
at vi også i 2022 kan lave solide arrangementer for vores børn og unge, uanset
hvad der bliver kastet i vores retning.
Så som altid skal alle lederne i vores arbejdsgrene have en kæmpe tak for den
indsats i har ydet i det forgangne år.
På vegne af MBUR Erik Brogaard
Trylleshow
Vi kickstartede kirkens børne- og ungeaktiviteter med et forrygende trylleshow
med Rasmus Ebild, der samlede 75 børn og deres forældre til en fantastisk
eftermiddag. God fornemmelse og oplevelse at åbne dørene efter Corona nedlukningen
Familiegudstjenester
Efter sommerferien har familiegudstjenesterne drejet sig om FN’s verdensmål.
Vi har hørt om Guds hjerte for fred og retfærdighed og for at bekæmpe fattigdom og ulighed. Gudstjenesterne har være rigtig godt besøgt, bl.a. fordi børnekoret fik en flot start med mange nye børn og de medvirker hver gang, vi holder
gudstjeneste, med en minikoncert. Vi har endda haft medlemsoptagelse midt i
alle festlighederne. Som noget nyt har en af aktiviteterne til familiegudstjenesten været ”voksenhjørne”, hvor man kan svinge forbi en model af kirken og få
en snak om hvordan vi vil være kirke i lyset af verdensmålene.
Klub Zakæus
Klub Zakæus kom op at stå igen efter sommerferien efter 6 års pause. Camilla
Hjørne og Louise Aaen samler hver mandag 5 piger til børneklub med sjove

aktiviteter, der passer sammen med en bibelhistorie. Der læses fra biblen for
tweens. Der er planer om en overnatning i kirken og måske en udflugt og så
skal der laves en sjov indbydelse til minikonfirmanderne, når de er færdige
med Klub 3 efter påske.
MU
Metodistkirkens Unge har holdt møder en gang i kvartalet med spisning, spil
og gode samtaler. Det er svært at vække interesse og få rigtig godt gang i ungdomsarbejdet, men vi klør fortsat på.
Nytårslejren til Norge blev desværre aflyst pga. 3. Coronabølge, men TUF blev
afholdt i Århus i september med 5 deltagere fra Strandby og sommerlejren
blev også en succes med 2 deltagere nordenfjords fra.
I 2021 overhørte vi 11 konfirmander en dejlig sommerdag 8. august. Også I år
blev anledningen udskudt pga. Corona. Det var et meget livligt hold, der deltog
nysgerrigt og videbegærligt i undervisningen. Klub 3 holdet bestod af 6 drenge
og piger, der udtrykte stor begejstring over undervisningen.
MBUR Indberetning 2021
MB
Myretuen
Igen i år har det båret lidt præg af Corona. Myretuen har lukket ned når vi
blev anbefalet det og mødtes når vi kunne/måtte det. Vi har haft besøg af nye
mødre og børn, vores faste små og store myrevenner og vores private dagplejere og børnehave. Så en go´ flok har vi dog stadig været, når kirkedøren har
været åben.
Vi synger, leger, tegner og klipper, spiller og nyder alle vores redskaber til motorik. Ja, vi hygger os sammen, og nyder FÆLLESSKABET.
TAK til alle frivillige og de der nyder at komme på besøg og nyde kaffen med
myrerne
På myrernes vegne - Marianne
Børnekoret
Børnekoret har i 2021 fortsat med at være et fast ugentligt mødested for børn
i alderen ca. 3 - 10 år. Når det er sagt har vi selvfølgelig også haft aflysninger og
perioder med meget lidt aktivitet pga. det-som-ikke-bør-benævnes.
Bag børnekoret står en god ledergruppe som både får aktiviteterne, musikken
og det praktiske til at glide. Vi fortsætter med at synge de gode gamle sange,

kombineret med sanglege og rytmik med instrumenter. Vi åbner hver gang den
store kuffert for at se hvad der er i den denne gang… nissehuer, ansigtsmaling,
balloner, udklædning – der er altid en god leg eller sang som skal regnes ud.
Vi havde i august et fortryllende godt opstartsarrangement (sammen med resten af børnearbejdet) og vi er i gennemsnit 10 børn hver gang. Gennemsnitsalderen er dog faldet en del i forhold til sidste år, og fremmødet har også været
svingende – en naturlig konsekvent af den uforudsigelige hverdag vi alle har
måtte indrette os efter i 2021.
Børnekoret optræder ligeledes fast til familiegudstjenesterne – til glæde for
både børn og voksne. Det er også blevet til medvirken ved julebazaren og til
Julen synges ind med Lucia-optog. Nu ser vi frem mod et nyt og forhåbentligt
lidt mere stabilt arbejdsår i 2022.
På vegne af Børnekoret - Andrea Thaarup
MM
Ichthus kor
Der er et gammelt ordsprog, der siger, ”Jo mere ting ændrer sig, jo mere forbliver de det samme”. På en måde, har Ichthus’ år givet ordsproget ny mening.
Selvom der er gået et år, er vi stort set præcis, hvor vi var sidste år, takket være
COVID-19.
Efter en forlænget pause forårsaget pandemien, kom Ichthus endelig i gang
med øvelserne i september. Vi tog hensyn til afstandsreglerne og andre sundhedsmæssige anbefalinger, og fik en hyggelig opstart! Igennem efteråret var vi
i gennemsnit 12-14 deltagere. Anne-Kirstine Clausen, Carsten Morsbøl og Mark
Lewis var igen med til at skaffe musikalsk ledelse. Ichthus nåede at medvirke
til høstgudstjenesten i september og var med til at synge julen ind i december.
Der udover var en gruppe fra koret med til at drive café til kirkens meget succesfulde ”Elvis koncert” i oktober.
Men så snart vi begyndte at finde vores rytme igen, kom en ny Coronabølge
i december til at afdæmpe mange af vores aktiviteter, heriblandt korforsamlinger. Der blev truffet en fælles beslutning med Folkekirkens rytmiske kor, at
aflyse fælles kor medvirken til fællesgudstjenesten i januar, og der blev besluttet herefter, at holde korpause indtil februar. Ved skrivende stund, er vi ikke
endnu kommet i gang. Alligevel håber vi, at de kommende måneder vil skaffe
anledninger til at samles igen og genoptage vores forårsplan, bl.a. ved at lave
korprogram til påske.
Tak til alle korets medlemmer for forståelse, tålmodighed og opmuntring i denne besværlige tid, og særlig tak til korets bestyrelse og ledere. Guds fred være
med os alle!

Mark Lewis, på vegne af Ichthus
MS
Bestyrelsen
Bestyrelsens arbejde, har i 2021 været ramt af Covid 19 som alt andet, og der
har udover de 6 bestyrelsesmøder været skrevet og ringet sammen omkring
udviklingen. Men alle de større arrangementer de er gennemført selvom at MS
først startede op i marts.
Sankt Hans en rigtig fin aften, med båltale af en af vores tidligere spejder, Mette Hardam, som i efteråret til kommunalvalget var borgmester Kandidat, og
fælles sang med vores egen Mark ”Knopfler” Lewis.
Guirlandebinding først i november blev igen en super dag med rigtig god opbakning fra spejder og forældre, en god dag, der gør det værd at samles og det
er vigtigt at arbejde for en forsat mulighed for at hente gran i skoven.
Julebasaren den 3. weekend i november var en af de begivenheder der i 2020
var lukket ned pga. Covid 19, så julebasaren 2021 blev modtaget som en savnet
ven, ikke samme besøgstal som tidligere men alligevel en flot opbakning.
Frederikshavns Kommune havde i september Deres stort anlagte forenings
uge, vi meldte vores normale spejder lørdag til, men der var ikke opbakning til
yderlig indsats.
Der var flere fra Bestyrelsen der deltog på MS landsmøde 2021, i forbindelse
med MBUF-landsmødet, mødet blev afholdt på ZOOM. Vi håber på stor opbakning fra Spejderne her i 2022, da Kirkens landsmøde og dermed også MS
Landsmøde, afholdes i Strandby i Stor Bededags ferien.
Erik Brogaard trådte til som MS leder i august og sammen med Christina er De
Lederne af MS-spejderne i Strandby.
Der er ikke sket så meget på Farmen i 2021, der er samlet kræfter, men arbejdet indendørs er gået i gang, og der er nu arbejdsdag de fleste onsdage fra kl.
16.00. Vi skal have mest mulig færdig gerne til Landsmødet her i foråret.
Bestyrelsen ligger op til en snak om Farmen her på fremtidsdagen. Hvad er der
planlagt, fungere de udvalg som blev nedsat, og har de sidste års aktiviteter
givet nogle ønsker til grej og område.
Bestyrelsen er forsat på udkig efter en ny Kasser, da Inger ønsker at blive afløst.
Inger har i 2021 igen været meget aktiv og har sørget for at få søgt de Covid 19
puljer der har været, tak for det.
Tak for spejder året 2021
PBV Claus

Familiespejder
Familiespejderne har i 2021 fortsat med at lave gode og meningsfulde spejderaktiviteter for børn under skolealderen og deres voksne. Vi mødes på spejderlørdagene og leger spejder, udforsker naturen, os selv og dyrker det sociale
fællesskab. Vi er fra gang til gang ca. 5-7 familier samt det faste lederteam
Christina, Peer T, Claus og Andrea. Forældregruppen er dog også rigtig god til
at hjælpe til med både aktiviteter og praktiske opgaver. Familiespejderne er
efterhånden blevet en væsentlig del af vores spejdergruppe og det er dejligt at
se, hvordan spejdere der startede helt i det små – nu er ved at være nogle af
de store i ulveflokken.
Ulvene
Vi er 17-20 ulve i aldersgruppen 6-11 år og 6 ledere. Det er en dejlig flok unger,
men aldersspredningen er nogle gange en udfordring, hvis programmet er lidt
mere seriøst. Vi går ikke så højt op i det, og ulvene får bare lov til at lege hvis
det er det de vil… man kan aldrig lege for meget som barn.
Vi har i år haft fokus på at tage nogle mærker og lære knob. Af mærker kan vi
nævne: knob, gør det selv, dolk, økse og verdensspejder mærket.
Vi starter altid spejderlørdagen ud med at hugge brænde og tænde bål… alle er
ved at være ret ferme til at bruge øksen… ingen tilskadekomne i 2021
Hver gang laver vi også lidt mad/snack over bål, så ulvene lærer at kokkerere
over åben ild. Det er altid et hit.
Af ”highlights” i året der er gået kan vi nævne: Overlevelses cykeltur til Fredborg, hvor vi sov i ”torturtrætoptelte”, Pizzaløb, det fantastiske Jagtarrangement sammen med familiespejderne, drageløb, klatring på Ørtoft klatrecenter,
fremstilling af pindsvinebo (der er ikke flyttet nogen ind) og ikke mindst overnatning på Farmen.
Desuden deltager vi også i Guirlandebinding og lidt julebasar.
Ulvehilsen Anja, Louise, Elisabeth, Helle, Carsten og Kent
Storspejderne
Starten af 2021 har været afspejlet af afslutningen af 2020, nedlukning, restriktioner og aflyste spejdermøder. De storspejdere der ikke har været på efterskole eller travlt optaget af gymnasie og anden uddannelse mødtes om projekt
pandekagemaskine. Projektet er dog gået lidt i dvale, men mon ikke det vækkes til live igen i en nær fremtid.
Efter sommerferien rykkede en ny tropsfører ind i ledergruppen og er efterhånden ved at lære arbejdsgangen bag jobbet at kende. Der rykkede også tre
ulve op i storspejdergruppen og to af de efterhånden erfarne storspejder pige
fik tjansen som patruljeførere. Det betød også at en ny patrulje så dagens lys,

nemlig Ravnene.
Efterårets program har båret præg af mange faste programpunkter, så der har
ikke været tid til at lave de helt store projekter. Jeg tænker her på alle de nye
færdigheder en ny storspejder skal lære, samt at de gamle får genopfrisket
færdighederne.
Efter et års pause var der igen PFT og vi kunne sende 8 af vores spejdere afsted
til Thyholm for at møde gamle spejdervenner og lærer nye at kende, samt personlig udvikling og basale spejderfærdigheder.
Storspejdernes input til julebasaren var som altid bolsjekogning, men i år blev
der også tryllet med både mørk og lys chokolade. Chris var behjælpelig med at
lave fyldte chokolader til den helt store guldmedalje og gamle spejdere fra Aalborg kom og hjalp med bolsjekogningen. Stort set alt blev udsolgt på rekordtid.
Corona har naturligvis også spillet en rolle i året som er gået og udviklingen i
lokalområdet har da desværre også resulteret i en aflyst nytårslejr. Det var med
en del ærgrelse at vi var nød til at aflyse, da en stor flok af gamle storspejdere
havde lagt meget tid i planlægningen af lejren. Vi håber at kunne komme på lejr
snart og hvis ikke før, så i hvert fald til sommer hvor MS fejre 100 års jubilæum.
På vegne af storspejderne, Erik Brogaard

Regnskab for Metodistkirken i Strandby
Resultat

Regnskab

Indtægter
Medlemsbidrag
Kollekt

2021

1.240.937
101.355

1.269.953
107.231

1.350.000
120.000

1.350.000
120.000

Medlemmernes bidrag i alt

1.342.292

1.377.184

1.470.000

1.470.000

110.199
17.687
56.126
-

110.158
17.758
21.372

120.000
17.800
10.000
-

120.000
17.900
10.000

272.721
57.506
86.013

259.038
62.900
44.154

280.000
20.000
80.000

280.000
20.000
80.000

1.942.544

1.892.564

1.997.800

1.997.900

166.200
62.770
727.556
406.854
14.625
8.296
84.294
5.464

159.150
70.647
705.431
414.863
7.577
10.814
77.357
25.856

160.000
70.000
755.000
420.000
8.000
10.000
90.000
15.000

163.000
70.000
750.000
420.000
8.000
11.000
95.000
10.000

55.384
47.631
42.345
39.707

48.089
38.429
11.733
38.715

55.000
40.000
50.000
50.000

60.000
55.000
50.000
50.000

14.579
15.616

12.968
37.910

15.000
35.000

15.000
25.000

783
-

784

1.000

1.000

27.197
6.478
13.729
71.890

26.049
1.640
14.827
48.987

40.000
15.000
40.000
80.000

30.000
15.000
30.000
80.000

1.811.398

1.751.826

1.949.000

1.938.000

131.146

140.738

48.800

59.900

Husleje - kirkebygningen
Husleje - Farmen
Gaver
Renter
Tilskud - hovedkassen
Andre tilskud
Diverse indtægter
Aktiviteter
Indtægter i alt
Udgifter
Kontingent
Kollekter, videresendte
Løn mv. præster incl pension
Løn mv. koordinator incl pension
Gaver
Forsikringer
Kontorhold, tryksager og rejser
Uddannelse og inspiration
Kirkebygningen:
Forsikringer og afgifter
Varme
Vedligeholdelse og nyanskaffelser
Drift
Præstebolig:
Forsikringer, afgifter, ejd.skat
Vedligeholdelse og nyanskaffelser
Strandvej 34:
Forsikringer, afgifter og ejd. Skat
Farmen:
Afgifter
Renter
Aktiviteter, (Præster)
Diverse udgifter
Aktiviteter
Udgifter i alt
Resultat før Afskrivning

2021

Budget

2020

2022

Afskrivning

107909

107.909

107909

107909

Årets resultat

23.237

32.829

(59.109)

(48.009)

Regnskab for Metodistkirken i Strandby
Status

Regnskab

Aktiver
Kassebeholdning
Indestående bankkonti

2020

2021

416.716

518.711

Driftskapital i alt
Tilgodehavende

416.716
32.650

518.711

Løsøre
Kirkebygning
Karlsvej 1
(vurdering 1/10-19: 1.250.000 kr.)
Farmen
(vurdering 1/10-17: 250.000 kr.)
Afskrivning

25.000
5.772.325
981.675

25.000
5.772.325
981.675

228.221

228.221

(323.727)

(431.636)

Aktiver i alt

7.132.860

7.094.296

104.500
1.150.000

33.107
1.150.000

Passiver
Skyldige omkostninger og depositum
Gæld
Hensættelser
Saldo 1. januar
Hensat af årets resultat
Anvendt i året
Saldo 31. december
Øvrig formue:
Saldo 1. januar
Regulering af formue
Årets resultat
Saldo 31. december
Passiver i alt

-

Budget

-

5.855.123

5.878.360

23.237
5.878.360

32.829
5.911.189

7.132.860

7.094.296

Note 1:
Medlemsbidrag opgivet til SKAT §8 og § 12: 1.378.351
Note 2.
Tips og lotto-midler kr. 36.000
Note 3
Momsrefusion 26.400
Vi har gennemgået regnskab for 2021og fundet alt i orden.
Bilag og bankkonti var tilstede.
Strandby den 16. febr. 2022

Søren Nygaard

Uffe Thaarup

Anne Kiærskou

Metodistkirken i Danmark
Statistik for året 2021 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 (1+2+3-4-5-6-7)
(full members)

Strandby

2021

2020

458
8
1

477
3

3

1
4

7
455

17
458

Døbte medlemmer
11. Døbte medlemmer den 1. Januar
12. Døbte
13. Optagne eller tilflyttede
14. Fraflyttede, slettede og udtrådte
15. Døbte medlemmer under 18 år
16. Døbte medlemmer over 18 år
20. Døbte medlemmer 31. december (11+12+13-14)
(preparatory members)

284
6
3
5
144
144
288

285
10
1
1
139
145
284

30. Samlet antal bekendende og døbte medlemmer
den 31. december (10+20)
(total of full and preparatory members)

743

742

0
0
0

0
0
0

7
11
11
60
7

1
19
7
105
7

67

112

51
51

49

0

0

Øvrige medlemmer
31. Tilknyttede medlemmer (Affiliated members KO'97 §228*)
32. Associerede medlemmer (Associated members KO'97 § 228*)
40. Samlet antal øvrige medlemmer den 31. december (31+32)
(Affiliated and associated members)
Undervisning, smågrupper og kirkelige handlinger
41. Vielser (medregnes ikke i pkt. 50)
42. Begravelser (medregnes ikke i pkt. 50)
43. Overhørte (medregnes ikke i pkt. 50)
44. Deltagere i smågrupper (alpha-kurser, bibelkredse og lign.)
45. Deltager i missionskredse (ekskl. MK-medlemmer)
50. Samlet antal deltagere i undervisning og smågrupper
den 31. december (44+45)
(participants in educational program)
Kvindearbejdet
51. Medlemmer i MK - Metodistkirkens Kvindeforbund
60. Samlet antal deltagere i kvindearbejdet den 31. december (51)
(United Methodist Women)
Arbejdet blandt mænd
70. Samlet antal deltagere i arbejdet blandt mænd den 31. december
(United Methodist Men)

49

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 (71+72+73+74+75)
(Children's and youth work)

28
0
100
13
38

25
0
95
17
193

179

305

340

280

9

9

1150

1327

59

56

2

2

200
1

200
1

2

2

Kontaktkreds
(Personer, som deltager i kirkens arbejde, men som ikke er registreret i øvrigt)

90. Kontaktkreds den 31. december
(contacts)
100. Lægprædikanter den 31. december
(lay speakers)
Totalt pastoralt ansvar
(summen af medlemmer i alle kategorier, deltagere i samtlige virksomhedsgrene,
registrerede eller på anden måde verificerbare kontaktrer og øvrig kontaktkreds.
Ingen skal medregnes mere end én gang.)

130. Totalt pastoralt ansvar den 31. december
(total community)
140. Gennemsnitlig gudstjenestedeltagelse
(afholdes flere typer gudstjenester på en helligdag summeres gennemsnittene)

150. Prædikepladser og steder hvor der drives virksomhed
inkl. hovedkirke
(preaching points, including main church)
Kirkebygninger
151. Antal siddepladser i kirkebygningerne
160. Kirkebygninger
(church buildings)
170. Andre ejendomme og andele af ejendomme
(other buildings and shares in buildings

Økonomirapport for året 2021 for menigheden i Strandby

2021

2020

1.398.556
750.323
627.798

1.398.418
752.323
608.012

127.916

127.886

118.336
49.154

120.174
110.869

0
0
0
0

0
0
0
0

705.431
50.878
1.534
757.843

727.566
30.195
1.464
759.225

125.233
11.733
784
137.750

142.722
42.345
783
185.850

627.970

638.827

159.150
40.000
30.647
229.797

166.200
40.000
22.770
228.900

1
25.000
1
500.000
1
230.000

1
1.500.000
25.000
1
500.000
1
230.000

518.711

416.716

0

0

33.107
485.604
346.985

104.500
312.216
252.339

Indtægter

1. Kollekter, indsamlinger, gaver (medlemmernes ydeevne/vilje)
1a. - heraf indkommet via forpligtelseserklæring
1b. - heraf indkommet via gavereglen (5.500-kroners-reglen)
(Ligningslovens § 8A, giveren skal være kendt af kassereren, så kvittering kan skrives)

2. Lejeindtægter, indtægter af fast ejendom, renter af formue
(Afkast af menighedens samlede værdier)

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 (4a+4b+4c)
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 (5+6+7)
Ejendomme
8. Drift og vedligeholdelsen af kirken
9. Ny-investeringer (driftsmidler i kirken, inventar)
10. Udgifter ved andre ejendomme
I alt (8+9+10)
Aktivitetsniveau
11. Menighedens virksomhed
Hvad koster menighedens aktivitetsniveau? Blade, reklamer, arrangementer,
gæster, tilskud til arbejdsgrene m.v.

Ydelser til fællesskabet
12. Ydelser ud af lokalmenigheden
12a. Iligninger
12b. Kollekter, bidrag til hovedkassen
12c. Kollekter, bidrag til andre formål
I alt (12a+12b+12c)
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)
(kassebeholdning, midler der er disponible til menighedens drift)

17. Passive penge (ikke-disponibel beholdning)
(fonds, legater, øremærkede midler, som administreres men ikke direkte kan benyttes til
menighedens drift)

18. Anden gæld end ejendomsgæld
Samlet formue ekskl. ejendomme (16+17-18)
19. Arbejdsgrenenes beholdning

Aldersstatistik
Menighed:
Alder
0-9år
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90- år
i alt

2021

Strandby
Bekendende
medlemmer
Døbte medl.
80
0
66
14
45
65
28
66
24
70
19
78
7
84
13
51
5
15
1
12
288
455

Tillidshverv 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
Suppleant: Annelise Aaen
			
Kirkeværgeråd		
Christian Mandrup Hansen
Søren Nygaard		
Per Christiansen, formand
Else Marie Jensen

1 år

Forslag: Annelise Aaen

3 år, 2022
3 år, 2023
3 år, 2024
3 år, 2024

- genopstiller

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

3 år, 2022
3 år, 2022
3 år, 2023
3 år, 2023
3 år, 2024

- genopstiller
- genopstiller

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

3 år, 2022
3 år, 2022
3 år, 2023
3 år, 2023
3 år, 2024

- genopstiller
- genopstiller

Personnavn		

Periode

Valg

Webmaster
Jacob Pedersen

2 år, 2023

- genopstiller

Fotograf			

2 år, 2022

Forslag:

Pastoralkomite
Helle Christiansen, formand
3 år, 2022
Forslag: Susanne Thaarup
Amalie Clausen (under 30 år) 3 år, 2022
- genopstiller
Gitte Thaarup			
3 år, 2022
Forslag:
Kirstine Thøgersen		
3 år, 2023
Henrik Carlsen
3 år, 2024
Anne Robenhagen
3 år, 2024
Helle Chrisitansen (1. årsmøderepræsentant)
Finanskomite
Jan Thaarup, formand
1 år
Anne-Mette Thomsen, sekretær 3 år, 2022
Kirkeværgerne
kassereren
læglederen
menighedsforstanderen
1. årsmøderepræsentant
formanden for menighedsrådet
Henrik Carlsen (tilsat af menighedsrådet)

- genopstiller
- genopstiller

Repræsentant til årskonferencen 2021 til 2024
1. repr. Helle Christiansen			
2. repr. Henrik Carlsen
3. Sandra Erlandsen (under 30)
1. supl. Anne-Mette Thomsen
2. supl. Charlotte Morsbøl

Personnavn		

Periode

Valg

Revisionskomite
Anne Kiærskou
Uffe Thaarup			
Søren Nygaard

3 år, 2022 - genopstiller
3 år, 2023
3 år, 2024

Forslagskomite
Menighedsforstanderen
Anne-Kirstine Nielsen
Susanne Thaarup
Marianne Pedersen
Jan Thaarup (u. 30 år)
Anne-Mette Lyng
Stinne Frillerhøj

3 år, 2022 Forslag:
3 år, 2022 Forslag:
3 år, 2023
3 år, 2023
3 år, 2024
3 år, 2024

Arbejdsgrenes ledere (valgt ved generalforsamling)
MK kontaktpersoner: Elsebeth Hjortshøj, Bente Aalbæk
MU kontaktpersoner: Erik Brogaard
MB kontaktperson: Louise Aaen, Andrea Thaarup, Marianne Pedersen
MM kontaktpersoner: Jane Winther Christensen, Mark Lewis
MS kontaktpersoner: Christina Jensen, Rasmus Aaen
MBUR formand: Erik Brogaard - genvalgt ved MBUR generalforsamling
MBUR Kasserer: Inger Svendsen - genvalgt ved MBUR generalforsamling
		
Lægprædikanter
Teddy Thomsen
Helle Thaarup Christiansen
Henrik Carlsen
Dorthe Bhutho
Bente Skov
Elisabeth Andersen
Bente Aalbæk
Kirsten Nygaard
Camilla Fredsby

Lægdiakon: Elsebeth Hjortshøj
Menighedsrådet, ledes af:
Formand, lægleder, menighedens præster, kasserer, formænd for hhv.
pastoralkomite, kirkeværgeråd, medhjælperråd, finanskomite, MBUR,
foruden en repræsentant fra MK og MS
I øvrigt (Menighedsrådets ansvar)
Gennemgang af medlemsprotokol: Sekretær: Inger Svendsen,
kassereren, menighedsforstanderen
Kontraministerialbogsfører:		
Henning Pedersen
Menighedens historie:		
Præstekontoret
Referant til metodistkirken.dk:
Præstekontoret
Kontakt til klimarådet			
Mark Lewis		

