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Pastoral indberetning til Pastoratskonference
”Vend hjem, og fortæl alt om det, Gud har gjort mod dig”. Lukas 8:39

Velkommen til Pastoratskonference 2023 i Strandby Metodistkirke! Særlig vel-
kommen til distriktsforstander Thomas Risager, som igen er vendt ”hjem” for 
at lede os.

I bibelen har begrebet ”hjemkomst” en særlig betydning. Israelitterne vendte 
hjem efter århundreders fangenskab i Egypten. Eksilerne vendte hjem efter 
mange års landflygtighed i Babylon. Profeterne kaldte folket tilbage til deres 
rødder. Jesus vendte tilbage til Nazaret for at prædike i synagogen. Peter vend-
te hjem efter korsfæstelsen, hvor han mødte Den opstandne Kristus. Missions-
befalingen kalder os helt klart til ”at gå ud”, hvor vi møder Gud og folk uden 
for vores mure og på tværs af vores grænser, men vi er også kaldet til at vende 
hjem, hvor vi samles til bøn, fællesskab, åndelig dannelse, udvikling og en på-
mindelse om vores åndelige grundlag.

”Hjemkomst” har også en tematisk betydning for kirken i dag, heriblandt 
Strandby Metodistkirke. I 2022 er vi kommet ”hjem” efter et forholdsvist kao-
tisk par år, forårsaget af
nedlukninger, forsamlingsrestriktioner og sundhedsforsigtigheder i forbindelse 
med pandemien. Vi er vendt ”hjem”, men ligesom eksilerne, har vi på en måde 
opdaget, at kirken vi er kommet tilbage til, ikke helt er den samme som den 
har været. Der er heldigvis kommet en normalisering i hverdagen, men vi er 
stadigvæk i gang med at vænne os til nye udfordringer og den ”nye normal”. 
Alligevel har vi på alle måder haft et godt år, og vi takker Gud i Jesus Kristus for 
vores kirkehjem hér i Strandby.

Gudstjenestefejring

Gudstjenestedeltagelsen har været et blandet billede. Årets gennemsnitlige 
ugentlige deltagelse er 66, som er beskedent bedre end sidste år (59), men 
er ikke i nærheden af, hvor vi var før Corona (97 i 2019). I dette tidsrum har vi 
mistet et uforholdsmæssigt stort antal af vores ældre, enten via dødsfald eller 
fysiske skrøbeligheder. De er meget savnede, og de steder, hvor mange af dem 
sad til gudstjenesten, er mærkbart tomme. Pandemien har sandsynligvis også 
haft uhåndgribelige påvirkninger på menneskers lyst til at deltage i aktiviteter 
generelt, i hvert fald i samme frekvens som tidligere. Ligesom mange andre 
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kirker og aktivitetscentre, anser vi situationen som en proces, hvor vi arbejder 
med fornyelse og lærer samtidigt at acceptere den nye situation. 

Alligevel har vi haft mange fantastiske gudstjenestestunder i kirkesalen – bl.a. 
med dåb, konfirmation, påskesamlinger og andre højtider, økumeniske fejrin-
ger og ikke mindst Metodistkirkens landsmøde i Strandby. Landsmødets afslut-
ning i kirkesalen vil leve længe i vores kollektive hukommelse! I foråret planlag-
de Strandby og Frederikshavn fælles udendørsgudstjeneste i Tolne skov, men 
regnvejr tvang os til at flytte samlingen ind i Strandby kirke. I efteråret fortsat 
Louise og Mark med ”tjat og tjil” konceptet, som bl.a. forsøger at opbygge et 
online publikum. Denne gang var der fokus på ”kristen karakter”. I september 
blev der afholdt en aftengudstjeneste med lovsangsband, i anledning af Frede-
rikshavns kommunes fokus på FNs verdensmål. 

Julefejringer udgjorde en slags ”hjemkomst” for menigheden, og det opleve-
des som frisk vind for os alle! Vi sang julen ind uden restriktioner og nød Lucia-
optog og musikalske indslag i et næsten fuldt hus. På andre tidspunkter bød vi 
velkommen til børneinstitutionerne og Strandby skole. Juleaften fejrede vi igen 
3 gudstjenester udover juledag. Det sammenlagte antal deltagere var ikke helt, 
hvad det var for flere år siden, men folk var generelt henrykte for, at vi igen 
kunne samles uden forbehold. 

Det er klart, at søndag formiddags gudstjenester appellerer mest til de (for at 
sige det diplomatisk!) lidt ældre i menigheden. Vi skal selvfølgelig ikke under-
kende gudstjenestens betydning for dem, der kommer. En gudstjeneste gæst 
erklærede fornylig, ”Jeg mødte Jesus i kirken i dag”. Vi skal aldrig glemme, at 
det er hvad det hele handler om! Vi er i øvrigt taknemmelige for de andre til-
bud, f.eks. hverdagsgudstjenesterne, som skaber plads til folk, vi ikke så ofte ser 
på søndage. Vi har 5 gange afholdt familiegudstjenester, hvor børn og voksne, 
unge og gamle har været sammen om kreative aktiviteter, bibelhistorier, sang, 
”byens bedste børnekor”, nadverfællesskab og efterfølgende spisning. Klub 3 
og konfirmanderne har flere gange haft en stor rolle. Temaerne har inkluderet 
”FNs 17 verdensmål” og ”Tro, håb og kærlighed”. 

Stor tak til alle, som er med til at sætte præg på vores fejringer, heriblandt 
vores lægprædikanter, organister og andre musikanter, kirketjenere og andre, 
som arbejder ihærdigt og trofast bag kulisserne, bl.a. for at rengøre kirkesalen, 
hejse flaget, ringe med kirkeklokken, skaffe transport til de ældre, skifte blom-
ster, dele programmer ud, hilse på kirkegængere og stå for kaffe. Det er en stor 
”foretagelse”, og vi sætter pris på hver eneste, der hjælper til.
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Statistik

Medlemsstatistik viser en lille tilbagegang i medlemsantal. Vi har optaget 3 be-
kendende medlemmer, men har mistet 12 via dødsfald, fraflytning og udmel-
delse. Vi har til gengæld vokset lidt i døbte medlemstal, takket være de 6 bar-
nedåb vi har fejret i løbet af året. Undervisning, smågrupper og MK-aktivitet 
viser også en pæn fremgang (se statistik). 

MBUR (se formands indberetning)
Ifølge formand Erik Brogaards indberetning, har arbejdsåret 2022 været et 
stort år, hvor lederne har gjort et kæmpe arbejde for vores børn og unge. My-
retuen og børnekoret, Klub 3 og konfirmanderne, Ichthus og spejderne er ikke 
mindre end identitetsskabende for menigheden. Vi takker Gud for lederne og 
alle, som støtter MBUR-aktiviteterne på en eller anden måde.

Arbejdsgrene, grupper og andre aktiviteter

Udover MBUR-aktiviteterne, fortsætter kirken med at tilbyde et mangfoldigt 
og imponerende program, som når ud til mennesker både inden og udenfor 
menighedens medlemskab. 

MK har igen haft et godt og aktivt år med en række møder og en del gæsteta-
lere, bl.a. Kirsten Nygaard, Ulla Harriet Jensen, Olivia Aaen og Karen Brogaard. 
Adventsfesten bød bl.a. på musikindslag ved Lise Robenhagen Hjørne og tale 
ved Maria Thaarup, og midler blev rejst til missionsprojekter i Congo. Udover 
at være en vigtig del af Kvindernes internationale bededag, fortsætter MK at 
yde et enestående støtte for verdensmission, som nu inkluderer at være spon-
sor for et skolebarn i DR Congo. 

Café Qvindfolk er også vendt tilbage efter nedlukninger. Udover ”2½ timers 
forkælelse i selskab med andre kvinder”, har der været møder med salmedig-
ter Iben Krogsdal, Christine Løventoft fra museet for religiøse kunst, og præst 
Mai-Brit Tvilling, som fortalte om pilgrimsvandring på caminoen. 

Man(d)mødes har desværre ikke fået moment igen efter Corona. Der blev af-
holdt et enkelt møde sidste år, men efterårsprogrammet blev aflyst på grund 
af manglende tilmeldinger. Bestyrelsen er i en overvejelsesfase med hensyn til 
aktivitetens fremtid. 

I foråret blev der afholdt en kirke og kultur aften, hvor Mark, Laila Hørby og 
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Henning Clausen fortalte om deres internationale samtalegruppe, der tog fat i 
Richard Rohrs bog, ”The Universal Christ”. I efteråret var der møde med Niels 
Mellergaard, der fortalte om sit arbejde som slotshavechef. 

Åndelig vækst og fordybelse er blevet tilbudt gennem en række andre pro-
grammer. I efteråret har læsegruppen, bibelstudiegruppen og Meto-hvad-for-
noget kurset skiftevis afholdt deres møder på mandage. Meto-hvad-for-noget 
blev tilrettelagt for børnefamilier – med stor succes! En bog samtalegruppe 
der læser Richard Rohr blev oprettet og har holdt ”hybride” møder hver anden 
tirsdag. To gange om måneden er der ”Bibelforståelse” onsdag formiddag, og 
hver onsdag eftermiddag er der bøn og meditation i kirkesalen. Yoga kører også 
stabilt med 5 forskellige hold om ugen i pyramidesalen. Der har i øvrigt væ-
ret oprettet flere gange pilgrimsvandringer. Strikkecafé om torsdagen tilbyder 
også et varmt fællesskab og samtalerum.

Musik har fyldt en del i løbet af året. Udover Ichthus, forsøger Wesley Chapel 
Singers at vedligeholde deres repertoire og engagement, på trods af tidsmæs-
sige udfordringer. Vi har flere gange stillet op med lovsangsmusikere, især til 
kirkens landsmøde. Nytårskoncert med Lise Robenhagen Hjørne og Knud-Erik 
Trane tiltrak et stort publikum, såsom Lise Pedersen koncert under landsmø-
det. Musik er med til at understøtte mange af vores aktiviteter, og vi sætter 
stort pris på alle – fra børn til ældre - der bidrager af deres tid og talent. 

Medhjælpergruppen fortsætter også med at være et stabilt hold, der ligger 
kræfter til de praktiske opgaver omkring udførelse af flere aktiviteter, såsom 
Fællesskabsaftener Kirke og kultur café og lejlighedsvise kirkefrokoster. Disse 
grupper, samt rengøringshold, kirkeværgerne, indkøbsfolk, havehold, bladud-
delere, m.m. skaffer en uundværlig frivillighedstjeneste for menigheden. 

Den forholdsvis nydannede netværksgruppe har haft et aktivt år. De har bl.a. 
arbejdet med et spørgeskema for unge, som måler deres åndelighed og triv-
sel i menighedslivet. De har lavet en folder, der hjælper nye i kirken til at få 
overblik over hvor man kan hjælpe til, hvordan arbejdsgrupper fungerer hos 
os og hvor man skal henvende sig. Vi er taknemmelige for skærmen, der sidste 
år blev indstilleret på kirketorvet med ”reklame-videoer” og aktuelt info om 
ugens aktiviteter, indsamlinger, etc. Og de har fornylig stået for et stort arran-
gement til ære for menighedens mange frivillige tjenere, i samarbejde med 
medhjælpergruppen. 

I forlængelse af vores arbejde med FNs verdensmål, har vi oprettet en klimag-
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ruppe, som mødtes for første gang i foråret.

Mission og økumenisk samarbejde

I Strandby nyder vi et velfungerende økumenisk fællesskab med Folkekirken. 
Evangelisk alliances bedeuge blev fejret sammen med en fællesgudstjeneste i 
Strandby kirkecentret. Til denne anledning fik Ichthus og Det rytmiske kor fik 
stor glæde af, at synge sammen, og der er nu lagt planer om, at udvikle samar-
bejdet i den kommende tid. Præsterne spiser frokost sammen omkring samtale 
og planlægning, og sangformiddags aktivitet, ”De grå synger” nyder at synge 
sammen fra salmebøgerne og højskolesangbogen. I samarbejde med Folkekir-
ken og Strandby skole blev der afholdt Moses bibelløb i Råbjerg mile og Jesus 
løb rundt omkring i Strandby, som optakt til minikonfirmand undervisning. 

Menigheden har også været engageret i missionsarbejde. I foråret blev der af-
holdt et ”spis sammen” arrangement, hvor vi inviterede vores nydanske venner 
til en aften omkring mad, hygge og samtale i pyramidesalen. I foråret har den 
ufattelig tragiske situation i Ukraine skabt anledning til en anden form for en-
gagement. I samarbejde med Frederikshavn kommune var vi med til at samle 
genstande ind til en flygtningebutik, som blev distribueret til de hundredvis af 
ukrainske flygtninge, som nu opholder sig i vores område. Støtte for dette ini-
tiativ har været overvældende positiv. I en periode hejste vi også det ukrainske 
flag foran kirken, for at vise vores solidaritet med vores nye ”naboer”. Spejder-
ne har flere gange åbnet op for ukrainske deltagelse til møderne på Farmen, og 
flere fra menigheden har vist støtte et kæmpe bespisningsinitiativ, der foregår 
i Frederikshavn Metodistkirke. Strandby Metodistkirke var igen repræsenteret 
til ”Hele Verden i Frederikshavn” arrangementet, som hvert år sætter fokus på 
samhørighed blandt folk med forskellige kulturelle baggrunde. 

I december gennemførte vi igen uddeling af julehjælps kasser, i samarbejde 
med Frederikshavn Metodistkirke. I år delte vi 56 kasser ud, primært til bør-
nefamilier i området med dårligt økonomisk forhold. Den markante stigning i 
ansøgninger var forårsaget af, de mange ukrainske familier, der har søgt hjælp. 
Tak til MSA, ISOBRO lokalforenings puljen, Lions Bannerslund og Viva stilladser 
for økonomisk tilskud, vores medhjælpere, og de mange folk, der var med til at 
bidrage med madvarer i forbindelse med ”juleenglene”.  

Kommunikation

Intet af det, der foregår i Metodistkirken er hemmeligt. Vi er bærer af verdens 

8



bedste budskab om Jesus Kristus og det er vores opgave at forkynde det. Al-
ligevel har vi både intern og ekstern kommunikation. 

Den interne kommunikation består af det ugentlige nyhedsbrev, som 265 per-
soner abonnerer på. Tallene bag ved hjemmesiden røber, at ca. 50 % åbner 
nyhedsbrevet, hvilket er en meget flot procentsats sammenlignet med andre. I 
nyhedsbrevet har vi mulighed for at gå mere i dybden med informationer, dele 
oplysninger om kirkelige handlinger og fødselsdage, reklamere for frivillig-jobs 
og andet, som ikke nødvendigvis vedrører hele verden.

Vores eksterne kommunikation består bl.a. af programbladet, som deles ud til 
1600 adresser i Strandby-Elling en gang i kvartalet og er vores måde at profi-
lere os udadtil, samt anledning til at fortælle andre om, hvad vi indbyder hele 
byen til at deltage i. Det er en oplagt mulighed at snuppe et ekstra blad i kirken 
og give videre til venner og bekendte, hvilket rigtig mange også gør. Den gode 
historie om hvad kirken står for, fortalt videre til livsnære relationer, er den di-
rekte årsag til, at kirken vokser og fællesskabet bliver større. Rigtig mange giver 
udtryk for glæde ved at modtage bladet og føler sig inviteret og inkluderet, 
selvom de ikke er medlemmer hos os. 

Både den trykte og skrevne kommunikation, den mundtlige, som går fra mund 
til mund og fra hjerte til hjerte, og den video- og billedbårne kommunikation på 
de sociale medier, er nødvendige i den tid, vi lever i, for at nå mennesker i dag. 
Det er afgørende for vores ældre at have et konkret stykke papir i hånden, der 
skaber forbindelse til kirken, især når kræfterne svigter og man ikke længere 
selv har mulighed for at gå herhen. Det er vigtigt for vores unge, at kirken er 
til stede på diverse apps, hvor tro og liv deles dagligt. Det udfordrende ved de 
mange kommunikationsformer er, at de forandrer sig hele tiden, og det kræver 
mange mandetimer for vores ansatte at følge med PR behovet. Det ligger ikke 
langt ude i fremtiden, at vi skal overveje at ansætte en professionel kommu-
nikationsmedarbejder, der kan sikre fortsat udvikling af website, plakater og 
flyers og opdatering af diverse nyhedskanaler mm.

Hjemme bedst

”Ude godt, men hjemme bedst”. Udtrykket har vi sikkert hørt mange gange før. 
Det kan selvfølgelig diskuteres, men én ting er sten sikkert: Vi har et fantastisk 
åndeligt hjem i Strandby Metodistkirke. Det vises gang på gang, på både syn-
lige og usynlige måder. Landsmødet udgjorde et enestående eksempel. Alle 
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kunne lægge mærke til dem, der stod på scenen; det, folk nok ikke vidste var, 
at mindst 100 frivillige bidrog til arrangementet. Der er en samhørighed og 
behagelig åndelig stemning, som er en integreret del af, hvem vi er. Vi håber, at 
vi aldrig kommer til at tage det for givet.

Til sidst vil vi sige tak til alle, som er en del af vores kirkehjem og er engageret 
på en eller anden måde. Tak for et godt år sammen. Soli Deo Gloria!

Mark Lewis & Louise Aaen
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Vision og målsætning for 2023

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”

Årets indsatsområde

I det kommende år vil vi arbejde målrettet med:

en god balance mellem at nyde og at yde

Vil man ha’ kage, må man bage (eller gå til bageren)! Vil man nyde, så må 
man også yde! 

Sådan er det faktisk også med fællesskabet i en menighed. Det vi har sam-
men, er ikke noget, der opstår af sig selv, men noget vi alle sammen er med-
skabere på. Gudsriget er midt iblandt os, når vi hver især oplever, at vi har en 
plads i fællesskabet og både kan hjælpe til, når det er nødvendigt, og puste 
ud, når vi bare har brug for at være. 

I det kommende år vil alle udvalg, bestyrelser og teams tage denne arbejdsti-
tel med sig og finde gode initiativer til hvordan vi både skaber bedre trivsel og 
mere forpligtelse i menighedens fællesskab. 
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MBUR Indberetning 2022
Arbejdsåret 2022 har været et år hvor lederne i arbejdsgrenene endnu en-
gang har gjort et kæmpe arbejde for vores børn og unge. Med chance for at 
gentage mig selv fra sidste år, vil jeg gerne takke jer alle for det hårde arbejde 
i lægger uge efter uge. Så kæmpestort tak til jer alle! 

På vegne af MBUR Erik Brogaard

Klub 3, konfirmander og familiegudstjenester

Klub 3 holdet kører kanon med 5 børn og 3 ledere. Vi undrer os sammen 
over alt det med Gud, mens vi lærer nyt om alt det, som Jesus har lært os. Vi 
glæder os til påske, hvor vi slutter undervisningen af med den store påskefa-
miliegudstjeneste, som vi er ved at forberede.

Konfirmandholdet kører også derudaf med 8 konfirmander, plus en ekstra 
københavner, der skal overhøres sammen med resten af holdet til april. Kon-
firmanderne har oplevet hvad det vil sige at være kirke, ud over tavle under-
visning, lege og diskussioner har de deltaget i deres først konfirmandlejr på 
Lægården, dernæst nytårslejr på Solborgen og til sidst en tur til MSA i Køben-
havn. En gang om måneden har vi været samlet til Klub 7, hvor vi har været 
på skøjtebanen, set film og bagt bibelkage i den store bagedyst.

Konfirmandforældrene tog udfordringen op og deltog i en klubaften for for-
ældre, hvor de dystede mod deres børn i paratviden og erfaring om konfir-
mandundervisningens temaer. Konfirmanderne har været særdeles aktive 
i planlægning og udførelse af familiegudstjenesterne, der har kredset om 
nøgleordene tro, håb og kærlighed med bibeldrama, kreative aktiviteter, bøn-
ner og nadveruddeli    

MB

Myretuen

Glade børn… glade mødre og fædre… glade bedstemødre… glade private 
dagplejer og børnehave… glade kaffedamer… glade kaffegæster… Intet nyt er 
godt nyt i Myretuen – børnene nyder den faste rytme og ved hvad der skal 
ske…
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Vi synger, leger, spiller, tegner og klipper og de go´e kendte børne- og bevæ-
gelsessange synges og danses… I den spændende kuffert er der ofte besøg af 
vores ven aben og alle tøjdyrene… tunnel og faldskærm bliver flittigt brugt... 
hver lille og stor myre hygger sig med hinanden… vi nyder det dejlige ”kaffe-
bord”, hvor ALLE skiftes til at ha´ kage med, - og hver gang skinner stjernerne i 
loftet på os og sammen slutter vi med ”Fadervor”…

Onsdagen inden påske besøger Farm Funs skønne æseldyr os til årets På-
skegudstjeneste. Børn fra byens kommunale Børnehave og Myretuen får 
en dejlig oplevelse med grav, påskeæg, påskeliljer, sang og den spændende 
beretning om påskens budskab. Bagefter spiser vi madpakkerne sammen
uleafslutningen nydes hvert år med byens kommunale dagplejere. Jule-
andagtsstund i kirken, bagefter æbleskiver, julesange og leg i pyramidesalen 
for alle. - Ja, dejlige traditioner.  Vi hygger os sammen, og nyder det bedste, 
- FÆLLESSKABET!!! Pt. skal vi lige ”slå på tromme” for at invitere flere med, - 
lige nu ligger besøget kun på ca. 12 børn + 8 voksne, hvor besøget i efteråret 
lå på ca. 15/20 børn + 10/12 voksne.

TAK til alle frivillige og de der nyder at komme på besøg - og nyde kaffen med 
små og store myrer

På myrernes vegne Marianne

Børnekoret

Børnekoret har i 2022 fortsat med at være et fast ugentligt mødested for 
børn i alderen ca. 3- 10 år. Vi har fået en god mødestabilitet og mange små 
nye ansigter i koret så vi ca. er 10 børn hver gang.

Bag børnekoret står en god ledergruppe som får aktiviteterne og musikken 
til at køre. Vi har desværre mistet vores faste kaffedamer, men forældrene er 
søde til at skiftes til at hjælpes ad med at medbringe, lave - og rydde op efter 
kaffen. 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.
 
Børnekoret optræder ligeledes fast til familiegudstjenesterne – til glæde for 
både børn og voksne. Det er også blevet til medvirken ved julebazaren og til 
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Julen synges ind med Lucia-optog.

På vegne af Børnekoret Andrea Thaarup
 
MM

Ichthus

Ichthus er tilbage! I løbet af de sidste 12 måneder, er koret stille og roligt 
begyndt at genvinde noget af det momentum, der gik tabt under pandemien. 
Endnu engang fylder smukke toner pyramidesalen, enten hver anden onsdag 
eller hver onsdag, når vi øver op til højtiderne.

Påske 2022 udgjorde en slags genopstart for os da vi øvede ihærdigt op til 
påskesøndag, hvor vi medvirkede til en dejlig musikgudstjeneste. Ichthus var 
også med til at bidrage stort(!) til søndagsgudstjenesten under landsmødet, 
som i maj 2022 blev afholdt i Strandby. Efter sommerpausen kom vi stabilt 
i gang med onsdagsøvning. Siden da er vi snitligt 12-14 sangere. Vi har ikke 
sunget til så mange arrangementer, men har alligevel medvirket til en efter-
årsgudstjeneste, var med til at synge julen ind og gik fornyeligt (januar 2023) 
sammen med Folkekirkens rytmiske kor i forbindelse med fælleskirkelige 
gudstjenesten. Planer til at forene de 2 kor til kommende arrangementer i 
efteråret er allerede i gang.

Anne-Kirstine Clausen, Carsten Morsbøl og Mark Lewis fortsætter med at 
skaffe musikalsk ledelse, hver med deres stilart og sangvalg. På den måde 
forbliver musikalsk forskelligartethed kendetegnende for koret. Under alle 
omstændigheder er vores øvelser og øvrige forsamlinger præget af en latter-
mild, hyggelig og åndelig stemning, udover glæden ved musikken.

Tak til korets bestyrelse, ledere og sangere. Vi er taknemmelige for dem alle, 
og vil samtidigt udtrykke klart og tydeligt, at der altid er plads til flere! Vi er 
kommet godt igennem en udfordrende tid, og vi glæder os til det, der lægger 
foran os.

På vegne af Ichthus, Mark Lewis
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MS

Bestyrelsen
Programmet for MS Strandby har i 2022 forløbet normalt og det har været 
godt, og heldigvis et travlt år.

Første opgave efter Fremtidsdagen sidste år, det var Kirkens landsmøde i 
Strandby i ”Stor Bededagsferien” det var en god oplevelse, som MS satte sit 
gode præg på, med det store lejrbål og spisning på Spejder Farmen lørdag 
aften.

Sankt Hans forløb ganske som det plejer, lidt afventning i forhold til det tørre 
forår vi havde, men det faldt på plads med bålet, og Louise som båltaler, en 
stille og rolig Sankt Hans som mange sætter pris på.
I august deltog MS Strandby igen i Stafet for livet i Frederikshavn, en god 
oplevelse som desværre forbliver aktuel, men det er en god måde at stå sam-
men på og vise vores uniformer i Frederikshavn kommune.
MS Strandby var i september med til at markere Frivillighedsdag, da Borgme-
ster Birgit Hansen deltog på en spejder lørdag, må bare sige at det var også 
en god dag.

Farmerne har i 2022 været meget aktive både i forhold til at gøre klar til 
landsmødet, men også i forhold til det videre arbejde med det Gule Palæ, 
og det skrider godt frem. Toiletterne har været klar længe og det samme har 
opholdsrummet, køkkenet er også snart klar.
Der har i 2022 været en oprydnings dag på Farmen, vi har meget grej og har 
modtaget en del fra grupper som er ophørt. Vi er langt fra færdig, men der 
er nu lidt luft at arbejde på  - men der klar til ny omgang oprydning, sikkert i 
forbindelse med at vi skal flytte ind i det store køkken i det ”Gule Palæ”
Det er rigtig fine faciliteter vi får der oppe og det er rigtig godt, da Farmen nu 
er centre for vores MS- arbejde.

I 2022 kom der en ny hytte til vores rådighed. MS Strandby har overtaget El-
ling Å hytten efter Ravns høj og Skærum KFUM spejder. Vi har givet mulighed 
et par år for at se om Hytten kan styrke eller berige vores spejderarbejde. 
Hvis ikke, er det MS Strandby som står for afviklingen af hytten.
Årets guirlande binding var under pres da Skovfogeden i Tolne skov får svæ-
rere og sværere ved at finde egnede steder at klippe gran og det bliver også 
sværere at sælge en guirlande, men på trods af alle besværligheder, så kom 
vi i skoven og havde en rigtig god dag og har nok også fundet en fremtidig 
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model.

Julebasaren 2022 var en fantastisk dag, stort arbejde men en fantastisk 
opbakning på dagen, de 2 arrangementer her i november er en vigtig del af 
økonomien for vores arbejde.

Sidste år skrev vi at vores kasserer Inger ønskede at blive afløst, og det er her 
i efteråret lykkedes os at finde en afløser, ja han meldte sig faktisk frivilligt  - 
det er vi rigtig glade og taknemlige for. Den ny kasserer er Rasmus Thaarup 
Christiansen. Det betyder også at vi skal sige TAK til Inger for hendes indsats 
gennem mange år, vi vil ikke love at vi helt glemmer dig.

Tak til bestyrelsen og ledere i MS Strandby for et godt spejderår og velkom-
men til et nyt 

PBV,  Claus Pedersen
 
Familiespejder

Familiespejderne har i 2022 fortsat med at lave gode og meningsfulde spej-
deraktiviteter 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 leder-
team Christina, Peer T, Claus og Andrea. Forældregruppen er dog også rigtig 
god til at hjælpe til med både aktiviteter og praktiske opgaver. Familiespejder-
ne 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.

På vegne af Familiespejderne Andrea Thaarup

Ulvene

Vi er 12-15 ulve i aldersgruppen 7-11 år og 6 ledere. Det er et lille fald i antal 
af børn, men det skyldes bl.a. oprykning af en flok til storspejder.
Det har været et år præget af travlhed i ledergruppen, men Ulvegruppen har 
formået at komme gennem året med seriøse og meningsfyldte programmer. 
Vi har klaret det, men det er godt at vi er 6 stk. ledere som udgangspunkt.
I ledergruppen vil vi prøve at være bedre til langtidsplanlægning i 2023. Som 
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altid starter vi spejderlørdagen når vi er på Farmen med at hugge brænde og 
lave bål… der er nogen der stjæler vores huggeblokke… ved ikke hvem? Vi 
synes at ulvene er blevet ret ferme til at kløve brænde med økse.
Ledergruppen holder lidt stædigt fast i at børnene skal lære noget bl.a. i form 
af små projekter eller håndværk, men det kan være lidt svært at fastholde alle 
ulveunger. Der har ved nogle møder været besøg fra vores Ukrainske venner, 
og det er gået fint med at integrere dem i mødet, da antallet ikke har været 
stort, og at der har været god opbakning fra andre ledere.
Vi har haft fokus på knob, og har lært lidt forskellige. Vi laver hver gang også 
lidt mad over bål, og vi hygger os omkring det.
Af ”highlights” i året løb kan vi nævne: Thorup Hede, Overlevelses tur til Fred-
borg (meget våd tur) og fiskeri i Rugholm Å. Guirlandebinding og Julebasar er 
også altid hyggelige dage. Vi har haft et godt spejder år, og har hygget os når 
vi har været sammen.

Ulvehilsen fra Anja, Elisabeth, Louise, Helle, Carsten og Kent
 
Storspejderne

2022 har været et svært år for storspejderne. Det har været præget af en 
meget lille spejderflok, flere udskiftninger i ledergruppen og et lidt haltende 
arbejde både lokalt og på landsplan, som har resulteret i færre lejre og ture.
På trods af dette har en lille kerne af spejdere holdt ved, og fået afviklet nogle 
rigtig gode programmer. I sommer rykkede der desuden en god håndfuld nye 
spejdere op, så der igen er en ok gruppe børn at lave programmer for. Det, 
kombineret med at vi har fået engageret en større gruppe af gamle spejdere 
til at hjælper med at lave lørdagsprogrammer, gør at vi ser ind i 2023 med et 
håb om fornyet gnist og flere aktiviteter.

Spejder hilsner, Rasmus Aaen
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