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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.
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Bæredygtighed vs væredygtighed / Louise Aaen
Begrebet bæredygtighed dukker op i mange forskellige sammenhænge. Bæredygtig livsstil / mode / byggeri / produktion / investering / forbrug / forældreskab. Bæredygtighedsmål. Bæredygtige løsninger.
Bæredygtig bundlinje.
Men hvad betyder bæredygtighed egentlig og hvorfor taler vi så meget om det?
Ja når det kommer til klima, så handler det om at
spørge hinanden, hvordan kan vi passe på jorden, så
den ikke tager skade af den måde, vi lever på. Dvs
at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker
og miljø – både nu og i fremtiden. Og det kan vi alle
sammen være med til. De valg, vi træffer hver dag,
har nemlig betydning og konsekvenser for klimaet og
dermed også for de næste generationer.
Måske er grunden til, at vi taler så meget om bæredygtighed netop, at vi i vores tid oplever, at noget i
vores måde at være i verden på er i ubalance, og eksistensgrundlaget vakler under os. Naturen lider under
vores overforbrug af ressourcer. Uligheden vokser og
skaber større forskel mellem fattig og rig. Folk har
for travlt i hverdagen og går ned med stress. Betingelserne for foreningsliv og frivillighed forandrer sig
og det bliver stadig sværere at få sociale arrangementer op at stå.
I kirken taler vi også om bæredygtighed, fordi en
frikirke som vores er helt afhængig af, at medlemmer
og andre, som vil være med, gør en frivillig indsats
for, at fællesskabet bliver funktionsdygtigt.
Det er bestemt ikke en selvfølge, at der er lys i
lamperne, at præsterne får løn, at børnene kan gå
til spejder, at atmosfæren er varm og hyggelig og
at lokalerne rene og pæne. Det kræver både ledere,

penge, engagement og kærlighed, og vi er taknemmelig for enhver gave og time, som vores frivillige
betænker menigheden med.
Kirken er bygget af levende sten. Det betyder, at der
er hårdt brug for, at alle er med til at bære for, at menigheden kan bevare sin karakter af at være en varm,
levende, menneskelig organisme og ikke blive til en
upersonlig institution, hvor nogle få ansatte betjener
brugerne.
I den kommende tid vil frivillighed derfor være et
særligt indsatsområde i kirken sådan, at flere finder
glæde ved og mulighed for at være med.
Vi vil udforske hvordan vores betingelser for bæredygtighed vs væredygtighed ser ud i dag i Strandby
Metodistkirke.
Vi vil spørge hinanden hvordan kan vi omstille os til
den verden, som næste generation skal være kirke i
og således tilpasse opgaverne til virkeligheden. De
unge er f.eks. blevet bedre til at sige nej, når de bliver
spurgt om at hjælpe til, og det kan vi lære noget af.
Der skal nemlig også være plads til bare at komme
og være, lægge det fra os som er for tungt at bære,
puste ud og få kontakt med den levende Gud, der
fornyer sjæl og krop i en travl tilværelse.
Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile... For
mit åg er godt og min byrde er let. Matt. 11:28-30
Interessant spørgsmål, om man kan blive dygtig til
at bære og til at være på samme tid? Det skal vi tale
meget mere om, tage Jesus på ordet og sammen
finde bedre måder at være i verden på.
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Metodistkirken
er en frikirke
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%.
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.

Maj

Metodistkirkens landsmøde

Søndag 1. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Prædikant: Kirsten Nygaard

Du er velkommen til at kigge ind og opleve ånden
og fællesskabet ved landsmødet, som i år afholdes i
Strandby. Repræsentanter og delegater fra Metodistkirker i hele landet besøger vores menighed, diskuterer, beslutter og ordner kirkens anliggender.

Mandag 2. maj kl. 17.30
Læsegruppen holder sommerafslutning
Torsdag 5. maj fra kl. 19.00
Strikkecafé (åben hver torsdag indtil 23. juni)
Søndag 8. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Prædikant: Louise Aaen
Mandag 9. maj kl. 10.00
De grå synger i Folkekirken
Sangformiddag med kaffebord for seniorer,
arrangeret sammen med Folkekirken
12. -15. maj - Metodistkirkens Landsmøde
Søndag 22. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Prædikant: Louise Aaen
Mandag 23. maj kl. 19.30 Studiegruppe
Søndag 29. maj kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Prædikant: Louise Aaen
Mandag 30. maj kl. 13.30
MK - Metodistkirkens Kvinders sommerudflugt
til Skagen og sømandskirken

Før og efter forhandlingerne er der gudstjenester,
koncert, foredrag, lejrbål og workshops med FN’s verdensmål som omdrejningspunkt og inspirationskilde.
Måltiderne kræver tilmelding, men programpunkterne er åbne for deltagelse fra hele byen
Torsdag:
Ankomst fra kl. 15.30
Aftensmad kl. 18.30
Åbningsgudstjeneste kl. 21.00
Kaffe kl. 22.00
Fredag & lørdag:
Morgenmad kl. 8.00
Morgensamling kl. 9.00
Forhandlinger kl. 9.30-12.30
Frokost kl. 12.30
Workshops (fredag) & koncert (lørdag) kl. 13.30
Kaffe kl. 15.00
Forhandlinger kl. 15.30-18.30
Aftensmad kl. 18.30
Aftenprogram kl. 20.00
Kaffe kl. 22.00
Refleksion over dagen kl. 22.30
Søndag:
Morgenmad kl. 8.00
Forhandlinger kl. 9.00-11.00
Gudstjeneste kl. 11.00 v. biskop Christian Alsted
Frokost kl. 12.30

Afrejse
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Hvorfor er du
frivillig i kirken?

“

Det er som regel sjovt og
spændende og giver en
følelse af at være del af
noget større

Det er en del af medlemsløftet
Konen siger, at jeg skal!
Jeg får lov at bruge mine talenter
og prøve kræfter med det, som
jeg er god til
Den gyldne regel.. gør mod andre
Det er tradition.
Sådan har vi altid gjort!
Frivillighed starter med fri!.
Det er legalt at sige ”nej”
Det er en god måde at lære
kirken at kende og møde nye
mennesker
Livsvidner i det frivillige arbejde
Det giver sammenhold
og fylder mig med glæde
og taknemmelighed
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Juni
Onsdag 1. juni kl. 17-19
Familiegudstjeneste på Spejderfarmen,
Strandbyvej 95
Husk tilmelding og betaling til spisning, senest
søndagen inden, på Mobilepay 341733 - angiv antal:
Voksne 60 kr / børn 30 kr.
i
Fredag 3. juni kl. 8-14
Moses bibelløb i Råbjerg Mile for 1. & 4. klasse
på Strandby Skole. Samarbejde med Folkekirken
Torsdag 3. juni kl. 17-19
Spis-sammen
Venskabsmiddag og kulturaften. Medbring det,
du selv kan spise til et fælles tag-selv-bord
Søndag 5. juni kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver og medlemsoptagelse
PINSE
Prædikant: Mark Lewis

Søndag 12. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Lørdag 18. juni
Udflugt til Aalborg Zoologiske Have med
Frederikshavn og Strandby Metodistkirke
Tilbud til vores julehjælpansøgere. En dag med
forkælelse og fællesskab for hele familien
Søndag 19. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Mandag 20. juni kl. 19.30
Studiegruppen mødes
Søndag 26. juni kl. 10.30
Fællesgudstjeneste med Frederikshavn
Metodistkirke ved Tolne Skovpavillion
Prædikant: Karen Brogaard
28. juni - 1. juli - MB sommerlejr på Lægården,
Holstebro

Ønsker du at høre mere om medlemsoptagelse,
så henvend dig til præsterne, der da vil sætte et
møde op
Torsdag 9. juni kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
10.-12. juni
Retræte på Framnäs Semesterhem, Sverige
Invitationer ligger fremme i kirken
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Vælg en workshop. Tag med til koncert og foredrag.
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Metodistkirkens
Landsmøde
i Strandby
12.-15. maj

Hjælp os at dække et langt bord i verden!
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Konfirmation
Alle elever i 7. klasse er velkomne på vores konfirmandhold,
uanset kirkeligt medlemsskab.
Konfirmanderne overhøres på
konfirmationsdagen i enkle
spørgsmål om, hvad de har lært,
mens de har gået til præst.
Konfirmationsdagen er altid
Palmesøndag, næste år 2. april.
Vi begynder undervisning efter
sommerferie, som anvist på
elevernes skoleskema. Vi tager
på lejre og ture, og deltager i
gudstjenesten som en del af
undervisningen. Nærmere information gives ved kirkekaffen 14.
august.
Indskrivning foregår ved henvendelse til præsterne

Juli
Søndag 3. juli kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Prædikant: Louise Aaen
9. -15. juli MS sommerlejr
Søndag 10. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Henrik Carlsen
Søndag 17. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Søndag 24. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
30. juli-6. august - Sommerhøjskole
Søndag 31. juli kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mark Lewis
Læs mere om sommerens lejre
på metodistkirken.dk
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Hvordan bliver
jeg frivillig i
kirken?
Frivilllig jobs bliver løbende slået
op på opslagstavlen via kirkens
medier, så hold øje med om der
er noget, der tiltaler dig specielt.
Det glæder mig...
...at lave mad?
...at synge eller spille et instrument?
...at gøre noget for syge og
ensomme og mennesker i svære
situationer?
Jeg interesserer mig for...
... Børn & unge?
... Gudstjenesteudvikling?
... Økonomi?
Det falder mig naturligt...
.. at undervise og motivere?
.. at gøre noget praktisk med
mine hænder?
... andet?
Vores menighedskoordinator
Marianne Pedersen ringer og
skriver rundt og sammensætter arbejdshold til store og små
opgaver i menigheden.
Hun kan kontaktes på tlf. 3030
1098, hvis du vil høre mere om
mulighederne.

August
Søndag 7. august kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Mikkel Bræstrup
Onsdag 10. august kl. 15.30
Bøn og bibelmeditation - ny sæson
Lørdag 13. august kl. 10-13
Strandbyspejderne starter ny sæson
Søndag 14. august kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
Prædikant: Louise Aaen
Efter gudstjenesten er der infomøde om
konfirmandundervisning for elever og forældre
Søndag 21. august kl. 10.00
Gudstjeneste
Prædikant: Henrik Carlsen
Onsdag 24. august kl. 10-12
Myretuen åbner igen efter sommerferien
Søndag 28. august kl. 10.00
Gudstjeneste med kickoff til en ny sæson
Louise Aaen & Mark Lewis

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

Legestuen Myretuen
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.
Sæsonstart: Onsdag 24. august
Henvendelse: Marianne Pedersen tlf. 3030 1098

Mandag 29. august kl. 13.30
MK - Metodistkirkens Kvinder starter ny sæson
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Strandby
Metodistkirke i tal
Strandby Metodistkirke har 743
medlemmer, heraf 455
i bekendende og 284 i døbt
medlemskab.
MBUR, Børne- og ungdomsarbejdet, samt spejder- og musikarbejdet tæller 141 børn og unge.
Gudstjenestedeltagelsen har et
gennemsnit på 59 personer pr. uge.
Medlemmernes kirkebidrag i 2021
blev på i alt 1.398.556 kr.

5 gode grunde
til at blive frivillig
- du tjener et godt formål
- du giver andre smil på læben
- du møder nye mennesker
- du får lidt til cv’et
- du er med til at gøre en forskel
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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.

Bisættelse
Knud Bjørnager, 7. februar.
Annika Thierry Larsen, 2. april.

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

Ære være deres minde i blandt os.
Dåb
Karla Grønbæk Skov, 23. januar
Overhøring
Herman Risager Thaarup, 10. april
Menigheden ønsker hjerteligt tillykke

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 strandby-metodistkirke.dk. På
forsiden af hjemmesiden kan du også tilmelde
dig nyhedsbrevet fra kirken, som udkommer
hver fredag.

Glæd dig til...
Strikkecafé starter igen torsdag d. 1. september
15

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
Præst:
Louise Aaen, Strandvej 30
louise.aaen@metodistkirken.dk
tlf: 2138 0070
Kasserer:
Annelise Aaen, Rughaven 11 B
kasserer@strandby-metodistkirke.dk, tlf: 20752054
Menighedskoordinator:
Marianne Pedersen, Strandby
koordinator@strandby-metodistkirke.dk, tlf: 3030 1098
Menighedsrådsformand:
Gitte Thaarup, Jerup
gittethaarup@hotmail.com
tlf: 3055 1639
Børn & Unge:
Erik Brogaard, Klokkerholm
erik.brogaard@me.com
tlf: 2066 0265

strandby-metodistkirke.dk

