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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. 

  Indhold 
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Jeg glemmer aldrig en skøn sommer-
aften på en spejderlejr, hvor en af mine 
uglede beskidte små døtre med bare 
tæer stod foran teltåbningen i dagens 
sidste solstråler og børstede tænder. 

Hun stod for sig selv og takkede Gud 
for alt, hvad hun havde oplevet af vid-
underlige ting i løbet af dagen. 

Det var et ganske særligt, (jeg vover at 
skrive helligt, selvom jeg ved, at det er 
et skældsord) øjeblik for mig at over-
være. - Fordi det jeg mest af alt ønsker 
at give mine børn med i livet er, det 
største og det bedste, som jeg selv har 
oplevet: Fællesskab med Gud. 

Fællesskab med Gud kan være så 
simpelt og selvfølgeligt som at børste 
tænder. En vane, vi dårligt tænker over, 
men alligevel gør to gange om dagen 
og som hjælper os med at holde vores 
tænder sunde og rene. 

Troen er lige vigtig, når vi beder Fader-
vor som når vi spiller Pokemon Go eller 
leger med lego. Gud er lige nærvæ-
rende i alt, hvad vi foretager os. Han er 
dér midt i opvasken, på vej til unger-
nes håndboldtræning og også mens 
du smører madpakker. Han er der i 
glæden, i udmattelsen, i skænderiet, i 
elskoven, i alt hvad der hører med til at 
være en travl børnefamilie. 

Sæt tempoet ned et øjeblik. Luk øj-
nene, (hvis du ikke kører bil.) 

Træk vejret, og send en bøn til vejrs. 
Et nødråb, et smil, en tak for livet med 
hjemmeboende børn. Jeg håber, at du 
fornemmer, at Gud er med og giver dig 
en indre glæde, en dybere forståelse, 
en trøst eller en retning at gå i.

I dette blad kan du læse lidt om, hvor-
dan det er at være børnefamilie i 2023 i 
Strandby Metodistkirke

I kirken oplever vi, at børnefamilierne 
har en stor åbenhed overfor troen 
og livet med Gud. De fleste vil gerne 
komme og er optagede af, at børnene 
skal erfare, at kirken er deres sikre 
sted, hvor de kan lege og lære mere 
om Guds kærlighed. 

Som at børste tænder / Louise Aaen

Vi oplever også i kirken, som i resten af 
samfundet, en vis tilbageholdenhed fra 
at engagere sig i frivilligt arbejde, hvil-
ket er en trussel mod eksistensgrund-
laget for en frikirke som vores, hvor det 
er medlemmerne, der får hjulene til at 
dreje og tingene til at fungere. 

Vi spekulerer på hvordan vi bedst kan 
give troen og kirkelivet videre til næste 
generation uden, at de unge familier 
knækker halsen på opgaven. 

Vi ser jo, at mange børnefamilier lever 
deres liv i overhalingsbanen og derfor 
vælger kirken fra, fordi gudstjenesten 
bliver en ekstra ting, man skal nå. Hel-
digvis er kirke mere end gudstjenesten 
om søndagen. Det er også fælles-
skabet i hverdagen omkring børnekor, 
spejder, foredrag, koncerter, yoga-
hold, stikkecafé og meget andet.

Vi ønsker, at vores børnefamililer må 
opleve et fristed i kirken, hvor det er 
okay bare at være uden at skulle levere 
eller præstere hele tiden, men også at 
de med fælles hjælp må finde en me-
ningsfuld balance mellem det at nyde 
og yde til fællesskabet. 

Mange forældre er optaget af at give 
deres børn det allerbedste med i livet 
og de strækker sig langt for at give 
dem det. Må kirkens budskab være en 
invitation til alle om et fællesskab med 
Gud, som er ligeså nemt og naturligt 
som at børste tænder.



Strikkecafé

Hver torsdag fra kl. 19.00

Tilmelding er ikke 
nødvendig

Nytårskoncert 
med Lise Robenhagen Hjørne

og Knud Erik Thrane

23. januar kl. 16.00

Entré 100 kr. til fordel
for Metodistkirkens støtte-

projekter i Congo

Snup et andagtshæfte i kirken
Tema: Glæde4

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

Familie-
gudstjeneste

25. januar & 29. marts
Tid og rum til tro i en travl hverdag



5

Søndag 1. januar kl. 11.00 
Pagtsgudstjeneste med nadver
Mark Lewis

Søndag 8. januar kl. 10.00 
Gudstjeneste
Mark Lewis 

Tirsdag 10. januar kl. 19.30
Samtalegruppen mødes 

Onsdag 11. januar kl. 19.30 
Ichthus fælles korøvelse med  
Rytmisk kor fra Folkekirken

Onsdag 11. januar kl. 10.00
Myretuen åbner igen efter jul

Onsdag 11. januar kl. 16.45
Børnekoret starter ny sæson

Onsdag 11. januar kl. 19.30 
Klub 7 , voksenkonfirmand challenge, 
en aften for forældre

Torsdag 12. januar fra kl. 19.00
Strikkecafeen starter ny sæson

Torsdag 12. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliancemøde i missions-
huset, Agervej 4.
TEMA: Glæde

Bliv spejder!
Lørdag 14. januar kl. 10-13
Spejder på Spejderfarmen, Strandbyvej 95

Søndag 15. januar kl. 11.00 
Evangelisk Alliance fællesgudstjeneste 
med folkekirken i Folkekirken, Strandvej 67 
Ichthus og rytmisk kor medvirker. 
Taler: Mark Lewis

Efter gudstjenesten tilbydes frokost til 30 kr.

Mandag 16. januar kl. 14.30 
MK Hyggesamvær

Mandag 16. januar kl. 19.30
Studiegruppen mødes - ny sæson

Onsdag 18. januar kl. 10.00 
Bibelforståelse

Torsdag 19. januar kl. 19.00 
Menighedsrådsmøde

Søndag 22. januar kl. 10.00 
Gudstjeneste
Mark Lewis

Mandag 23. januar kl. 19.30
Lægprædikantsamling hos 
Louise Aaen, Strandvej 30

Tirsdag 24. januar kl. 19.30
Samtalegruppen mødes 

Onsdag 25. januar kl. 17-19
Familiegudstjeneste

Husk tilmelding til spisning, senest 
søndagen inden på mobilepay 341733:
angiv antal: Voksne 50 kr. / børn 25 kr. 

Søndag 29. januar kl. 10.00 
Gudstjeneste med dåb
Louise Aaen

Nytårskoncert
Søndag 29. januar kl. 16.00
Nytårskoncert med Lise Robenhagen 
Hjørne og Knud-Erik Thrane. 
Entré 100 kr. til fordel for Congo 

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

Januar

I dit kosmos, Gud 
på Glædens sted 

og  Livets, 
der ønsker jeg 

at mine børn skal bo. 
Der vil jeg bo 

sammen med dem. 
Gode Gud, du som 

bereder en plads for 
livet, hos dig findes 

der mange rum. 
Tak! at du også har 

plads til os. 
Amen
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Café Qvindfolk
2½ times forkælelse i selsskab med 
andre kvinder - det kan kun blive godt! 

Vi begynder med en stor lækker brunch 
buffet. Herefter byder vi på et spæn-
dende foredrag med metodistpræst 
Maibrit Tvilling om pilgrimsvandring på 
caminoen. Tag din mor, søster, ven-
inde eller kollega med. Se dato, pris og 
tilmelding i kalenderen

yoga
             Balsam for krop og sjæl
           Nye holder starter uge 3

                   Tirsdag kl. 9.30-11.00 
                   Tirsdag kl. 16.45-18.15
                   Tirsdag kl. 18.30-20.00
                   Torsdag kl. 16.30 -18.00
                   Fredag kl. 9.00-10.30

 Tilmelding og betaling foregår via FOF

 Henvendelse: Nina Lewis tlf: 2140 0661

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

Børnekor
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

Syng med i koret 
Sæsonstart: 4. januar

Henvendelse: Anne-Kirstine Clausen 
tlf: 2380 3219



Onsdag 1. februar kl. 19.30 
Klub 7 - for årets konfirmander

Lørdag 4. februar kl. 10.30 
Cafe Qvindfolk 
 Taler: Metodistpræst Maibrit Tvilling 
om pilgrimsvandring på caminoen

Cafe Qvindfolk
Pris 125 kr - tilmelding af hensyn til 

buffet til menighedskoordinator 
sms til tlf: 3030 1098

Søndag 5. februar kl. 10.00 
Gudstjeneste med nadver 
Kollekt: Løn til baltiske præster
Mark Lewis

Mandag 6. februar kl. 10.00 
De grå synger
Mødested: Metodistkirken

Mandag 6. februar kl. 19.30
Læsegruppen mødes

Torsdag 9. februar kl. 18.00
Frivilllighedsfest

Tak for din tjeneste
Som tak for alle skønne frivillige hænder 
vil Metodiskirken invitere alle, som bidra-
ger med deres tid og talenter til lækker 
mad og hygge. Invitationer ligger fremme 
i kirken. S.u. senest den 1. februar til 
koordinator@strandby-metodistkirke.dk
eller telefon 30 30 10 98 

Søndag 12. februar kl. 10.00 
Gudstjeneste
Louise Aaen

Onsdag 15. februar kl. 10.00 
Bibelforståelse

Torsdag 16. februar kl. 17.30
MBUR fremtidsdag

Denne aften samles ledere og 
forældre til generalforsamling for 
vores spejder-, børne- og ungdoms-
arbejde. Det begynder med, at vi spiser 
sammen. Pris: 30 kr. (Gratis for ledere)
Tilmelding til Erik Brogaard tlf: 2066 0265

Lørdag 18. februar kl. 16.00
Bryllup

Søndag 19. februar kl. 10.00 
Gudstjeneste
Mark Lewis

Mandag 20. februar
Studiegruppen mødes

Tirsdag 21.februar kl. 19.30
Samtalegruppen mødes

Søndag 26. februar kl. 10.00 
Gudstjeneste
Mark Lewis

Mandag 27. februar kl. 14.30 
MK Hyggesamvær og generalforsamling
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Februar

Vi glæder os lidt ekstra til det bliver 
forår  💙

Andreas Skat Rosa Lerche er vores 
nyeste medlem og også snart nyt 
medlem af børnefamilieklubben i 
kirken sammen med sin kæreste 
Marie-Elise Carlsen, som venter 
sig. Om sine overvejelser omkring 
at slutte sig til Metodistkirken 
(særligt menigheden i Strandby) 
siger han, at han har oplevet et 
varmt og indbydende miljø at 
være i. Vi ønsker dem stort tillykke. 
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Hvordan er det 
at være børne-
familie i kirken? 

Strandby Metodistkirke har 
spurgt sine medlemmer 

med hjemmeboende børn:

            Søndag er hviledag. 
            Her puster vi ud efter ugens 
strabadser og lader op til en ny 
uge. Vi vil ikke ud af huset, for vi 
har været afsted alle hverdage.

- sagt af en metodist med små børn

“

“           Kaotisk & Kærligt! 
To ord om at være børnefamilie
 
- Mor til barn i Børnekoret

             Tilknytningen til kirken  
             giver fællesskab med 
andre børn og voksne. Det giver 
livet mening og plads til det 
åndelige i hverdagen.

            Det skal være mere naturligt 
            at være børnefamilie i kirken. 
Bryd nogle af de barrierer, 
fordomme og højtideligheder,
der ofte er forbundet med kirke. 
Fortæl at børn er velkomne også 
selvom de larmer lidt. 
Afmystificer’ kirkens rum. 
Familiegudstjenesterne er 
gode til det. 

“ “

            I Metodistkirken har   
            børnene en særlig plads. 
Det mener jeg gør en forskel.

- sagt af en far til spejder

“
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            Jeg føler der er fine og 
            alderssvarende tilbud 
i vores kirke. Jeg savner ikke 
noget. Tilknytningen til kirken 
betyder noget helt særligt for 
mig og min familie.

            Det skal være mere naturligt 
            at være børnefamilie i kirken. 
Bryd nogle af de barrierer, 
fordomme og højtideligheder,
der ofte er forbundet med kirke. 
Fortæl at børn er velkomne også 
selvom de larmer lidt. 
Afmystificer’ kirkens rum. 
Familiegudstjenesterne er 
gode til det. 

           Der er er mange fordomme   
            om at gå i kirke i vores gene-
ration. Man bliver hurtigt stemplet 
som ”hellig”. Folk udefra forstår 
ikke altid det fællesskab, der er i 
kirkens aktiviteter og hvad det fæl-
lesskab kan gøre.

“

             Jeg er stolt af min kirke. 
             Den er rummelig og venlig 
og bærer af et godt og fordoms-
frit budskab.

- sagt af en far til teenagere

“

Vis nogle flere billeder 
af børnefamilier i kirken. 
Vis at kirke ikke kun er 
for folk over 50.

“

“



De grå synger
Folkekirken og Metodistkirken 

i Strandby indbyder igen alle sang-
glade seniorer til hyggelige formid-
dage, hvor vi finder salmebogen og 
højskolesangbogen frem og nyder 

fællesskabet og glæden ved at 
synge. 

Se dato, tid og sted i kalenderen.

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

  Find os på Facebook 
  og strandbyspejder.dk

Børnehavens
påskegudstjeneste
Metodistkirken inviterer hele Molevitten, 
byens børnehave, til påskegudstjeneste

29. marts k. 10.00

Her kan påskens fantastiske fortællinger 
opleves på 1 time og der er noget for

for høre-, syns-, lugte - smage- og føle-
sansen. Vi glæder os til at åbne dørene

for alle Strandby-Ellings børnehavebørn

Velkommen til et fællesskab, hvor 
bibelstudie og kaffehygge sætter 
rammerne. Mark Lewis leder sam-
tale omkring en række emner fra 
Bibelen, hvor du kan få svar på 
nogle af de mest brændende 
spørgsmål omkring bibelforståelse. 
Vi mødes ca. hver anden onsdag 
kl. 10.00. Se datoer i kalenderen.
Tilmelding er ikke nødvendig.

  Bibelforståelse
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Onsdag 1. marts kl. 10.00 
Bibelforståelse 

Onsdag 1. marts kl. 19.30
Klub 7 - for årets konfirmander

Fredag 1. marts kl. 15.00
Kvindernes International Bededag
TEMA: ”Jeg har hørt om jeres tro”
Kaffebord i Metodistkirken

Lørdag 4. marts 
Konfirmander til MSA, Metodistkirkens 
sociale arbejde  i København

Søndag 5. marts kl. 10.00 
Gudstjeneste med nadver
Mark Lewis

Mandag 6. marts kl. 19.30
Læsegruppen mødes

Søndag 12. marts kl. 10.00 
Gudstjeneste med dåb
Louise Aaen

Onsdag 15. marts kl. 10.00 
Bibelforståelse

Årsmøde
Torsdag 16. marts kl. 18.00 
Årsmøde / pastoratskonference

Velkommen til menighedens årsmøde, 
hvor vi i fællesskab tager stilling til 
fokusområder, statistik, budgetter og 
regnskab. Det er her vi foretager valg til 
udvalg og tillidsposter, så kom og tag del 
i demokratiet. 

Pris for aftensmad: 50 kr. 

Søndag 19. marts kl. 10.00
Gudstjeneste med dåb
Mark Lewis

Mandag 20. marts kl. 19.30
Studiegruppen mødes

Søndag 26. marts kl. 10.00 
Gudstjeneste
Mark Lewis

Mandag 27. marts kl. 14.30
MK hyggesamvær

Mandag 27. marts kl. 20-21 
Konfirmandernes generalprøve

Onsdag 29. marts kl. 10.00
Påskegudstjeneste for børnehaven

Onsdag 29. marts kl. 17-19
Familiegudstjeneste, arrangeret af 
Klub 3

Husk tilmelding til spisning, senest 
søndagen inden på mobilepay 341733:
angiv antal: Voksne 50 kr / børn 25 kr.

Der er kun 3 dage 
imellem jordens 

sørgeligste og 
glædeligeste dag!

- Caroline 6 år 
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             I vores familie er vi aktive som 
             spejdere fordi der er et fælles-
skab for både børn og voksne som 
giver mening. Vi gerne vil give spejder-
værdierne, fx. værn om naturen, videre 
til vores børn. Som spejder lærer man 
at hjælpe andre, begå sig i et fælles-
skab, få gode menneskelige og faglige 
færdigheder. Det vil vi også gerne give 
til andre børn og voksne. 

- Christina  Jensen, Gruppeleder for 
Strandbyspejderne

“Marts
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Sådan taler du med dit barn om livets 
store spørgsmål - eller gode spørgsmål 
er svære at svare på... 
Foredrag med Anne Thompson 

”Hvor var jeg, før jeg blev født?”  
”Hvad sker der, når man dør?” 
”Hvordan bliver man større?” 
”Hvorfor må hun, når jeg ikke må?”

Børn har en evne til at stille spørgsmål, der kan tage pusten fra de fleste voksne. 
Måske fordi dybden kommer bag på os. Måske fordi vi har glemt, at man kan tænke 
over det, de spørger om. Måske fordi de peger på det, vi heller ikke kan vide med sik-
kerhed. 

Foredraget ‘Gode spørgsmål er svære at svare på’ er en hjælp til forældre, der gerne 
vil tale med deres børn om de store spørgsmål i livet. De spørgsmål, som handler 
mere om undren og tro end om faktisk viden, og som ingen af os - hverken børn eller 
voksne - kan have helt færdige svar på. 

Anne Klitgaard Thompson er mor til tre, metodistpræst, blogger om børns åndelighed 
og tro på digogmigogvitro.dk og så er hun fra Strandby. Dette foredrag vil give dig 
større forståelse af de spørgsmål dit barn stiller og give dig den fornødne selvtillid til 
at gå ind i samtaler om de store, eksistentielle spørgsmål i tilværelsen med dit barn. 

Taler: Anne Thompson 
om børn og tro

Bøn

Kirkerummet er åbent 
til bøn og bibelmeditation

hver onsdag kl. 15.30-16.00 
Tilmelding er ikke nødvendig
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Søndag 2. april kl. 10.00 
Gudstjeneste med overhøring af årets 
konfirmander
PALMESØNDAG
Louise Aaen

Mandag 3. april kl. 19.30
Læsegruppen mødes

Påskemåltid  
Skærtorsdag kan du opleve 

et autentisk jødisk påskemåltid 
som det, Jesus delte med sine disciple 

inden sin lidelse og død på korset. 
Måltidet indtages i kirkerummet

 i en andagtsfuld atmosfære 
af læsninger, bønner og sange.

Tilmelding til menighedskoordinator 
Marianne Pedersen sms 3030 1098,

 inden søndag 19. marts.   

Torsdag 6. april 18.00
Påskemåltid 
SKÆRTORSDAG
Mark Lewis

6.-10. april - Påskelejr for unge

Invitationer og information om lejren
findes i kirken 

Fredag 7. april kl. 11. 00
Gudstjeneste
LANGFREDAG
Louise Aaen

Søndag 9. april kl. 10.00
Gudstjeneste med nadver
PÅSKEDAG

Koret Ichthus medvirker

Søndag 16. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

Mandag 17. april kl. 19.30
Studiegruppen mødes

Søndag 23. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Carsten Morsbøl

Mandag 24. april kl. 14.30 
MK hyggesamvær

kirke- & kulturcafé
Torsdag 27. april kl. 19.30
Kirke- og kulturcafé
Taler: Anne Thompson om børn og tro 

psst.. foredraget er ikke kun relevant for 
forældre, men også bedsteforældre og 
older og ledere i kirkeligt børne- og ung-
domsarbejde

Pris for kage og kaffe 30 kr. 

Lørdag 29. april kl. 10-14
Pilgrimsvandring

En frisk gåtur ud i Guds store katedral
med bønner og ord til eftertanke

Søndag 30. april kl. 10.00
Gudstjeneste
Louise Aaen

Vor Herre giver os 
nødderne, men 

han knækker dem 
ikke for os

- HC. Andersen

Hvert menneske er 
en originaludgave 

fra Guds hånd 

- Søren Kierkegaard

April



’tjat’ & ‘tjil’ 
Online søndagsreflektion 

med Mark Lewis & Louise Aaen

www

gudstjenestens budskab 
leveret i form af en 
afslappet samtale

Troderhjemme.dk er metodistkirkens gave til dig, der er forælder eller på anden måde har med børn 
at gøre i familien eller i kirken – her vil vi dele inspiration, artikler, idéer og anmeldelser og ressourcer, så troen kan få en 
naturlig og ubesværet plads i livet. 

Børn udvikler sig hele tiden, og derfor er siden delt op i forskellige aldersgrupper, ligesom der sideløbende er indhold til 
forældre og andre voksne. Metodistkirken er for alle generationer. Når det lille barn bæres til dåben eller går selv, lover 
menigheden som omsorgsfuldt fælleskab at bakke jer som forældre op i jeres ønske og løfte om at oplære barnet i den 
kristne tro. Det er også derfor troderhjemme.dk findes – fordi vi som kirke gerne vil hjælpe, som vi har lovet. 

Troderhjemme.dk er tænkt som en håndsrækning til den gave og opgave det er at være forælder, så I kan finde jeres egen 
måde at dele troen på.
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Kirkelige handlinger
Dødsfald
Ib Andersen, 16. november, bisat i stilhed
Hans Christian Suhr Jensen, urnenedsat 16. 
december
Kaj Hjørnet, bisat fra kirken 14. december

Ære være deres minde i blandt os

Dåb
Idun Kaae Skaga, 21. august 
Andreas Skov Lilkær, 18. september

Nye medlemmer,  
optaget ved bekendelse 27. november: 
Andreas Skat Rosa Lerche

Nye døbte medlemmer, 1. januar:
Lillian og Jørgen Lindberg

Overflyttet fra Jerusalemskirken, 
1. januar:  Lone Mosberg Suhr Jensen

Velkommen i menighedens fællesskab 

Informationer
Kirkebil
Gangbesværede i Strandby kan bestille 
kørsel til søndagens gudstjeneste ved 
henvendelse til menighedskoordina-
tor Marianne Pedersen tlf: 3030 1098 
inden fredag kl. 15.00. 

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

Læs mere om 
Metodistkirken
på metodistkirken.dk

576729

Tilmeld dig 
nyhedsbrevet
Ønsker du at følge nærmere med i, 
hvad der sker i kirken, så kan du holde 
dig orienteret via vores Facebookside 
og strandby-metodistkirke.dk. På 
forsiden af hjemmesiden kan du også 
tilmelde dig nyhedsbrevet fra kirken, 
som udkommer hver fredag.
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Årets konfirmander
Jonas Storey Suhr Frillerhøj
Sofie Lyng Jensen
Mille Aaen
Aske Østergaard Højmark
Magnus Emil Vadsager Husth
Nikoline Spanner Madsen
Josefine Filucca Kleis Kristensen
Carl-Emil Thaarup
Jacob Emanuel Thaarup Russell

Der er typisk Gud 
at være god

- Oscar 9 år 



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

Præst:
Louise Aaen, Strandvej 30
louise.aaen@metodistkirken.dk
tlf: 2138 0070

Kasserer:
Annelise Aaen, Rughaven 11B
kasserer@strandby-metodistkirke.dk
tlf: 2075 2054

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


