
Referat fra menighedsrådsmøde den 2. marts 2023 

Tilstede var: Mark Lewis, Louise Aaen, Susanne Thaarup, Per Christiansen, Margit Hansen, Jan Thaarup, Peer 
Thaarup, Annelise Aaen og Anne Krogh Nielsen, Afbud fra MK, Erik Brogaard, Elsebeth Hjortshøj, og 
medhjælpergruppen. 

 

1. Indledning v/Mark Lewis: 

Sang:" Du spø´r mig om håbet". Uddrag af tekstlæsninger fra sidste søndag, hvor Jesus blev fristet i 
ørkenen. Bøn. 

2. Alt om Pastoratskonferencen den 16. marts 2023, v/alle: 

Drøftelse af aftenens forløb. Der blev fremsat et ønske fra medhjælpergruppen om tilmelding, til de 
arrangementer hvor der er spisning. Ved spisning i forbindelse med Pastoratskonferencen, skal der 
ske tilmelding til menighedskoordinator Marianne Pedersen på SMS, eller på liste i kirken. 
Medhjælpergruppen står for aftensmad og kaffe. Folder til konferencen udarbejdes af Mark Lewis. 

Der er aftalt møde med distritsforstander Thomas Risager fra kl. 16.30. Forslagskomiteen har styr på 
kontakt til dem der er på valg til de forskellige tillidsposter. Mark Lewis gennemgik listen med 
tillidshverv for 2023/2024. Vi mangler en fotograf. Margit Hansen fremsatte forslag om at lave 
grupper, som kan skiftes til at tage billeder. 

Mark Lewis og Louise Aaen orienterede om nye regler omkring udstedelse af dåbs- og vielsesattester. 

3. Økonomi v/Annelise Aaen: 

Annelise fremlagde og orienterede om årsregnskabet, som endnu ikke er helt afsluttet. Det har endnu 
ikke været fremlagt for finanskomiteen, så det var de store linjer der blev gennemgået på 
menighedsrådsmødet. Det gennemgåes og godkendes efterfølgende af finanskomiteen. Det endelige 
godkendte regnskab fremlægges på årsmødet. 

Louise Aaen fremlagde ønske om økonomisk støtte til at indrette lokaler til smågrupper, så som 
strikkecafe, med indkøb af bla. sofaer og "hyggeting". Kirkeværgerne vil tage stilling hertil, når beløbet 
til indkøb kendes. 

4. Nyhedsbrev fra Landsledelsen: 

Margit Hansen orienterede om indholdet af nyhedsbrevet fra Landsledelsen, bla. Landsmødet 2023, 
som afholdes på Lægården i dagene 18. - 21. maj 2023. 



5. Gennemgang af langtidsplan - Herunder næste menighedsrådsmøder v/Louise Aaen: 

Louise Aaen gennemgik den udarbejdede langtidsplan. Der var forslag om aftensang i juni måned 
2023. Enighed om at det kunne være en god ide. Louise Fremlagde mødeplaner for metodistkirkens 
menighedsrådsmøder for resten af 2023 og for 2024. Datoerne blev godkendt. 

6. Orientering fra Pastoralkomiteen v/Susanne Thaarup: 

Der har været MUS samtaler med medarbejderne i kirken. Der er udarbejdet en menighedsprofil om 
hvad der er kendetegnende for menigheden i Strandby. Profilen videregives til distriktsforstander 
Thomas Risager. Susanne Thaarup orienterede endvidere om, at Mark Lewis har orlov fra efter påske 
og frem til august 2023. 

7. Affaldssortering v/Mark Lewis og Per Christiansen: 

Man er så småt igang med at implementere de nye krav til sortering af affald. Der indkøbes 
skraldespande til køkkenet og der bestilles flere affaldscontainere til opstilling udenfor. 

8. Omvandrende børnekulturhus v/Louise Aaen: 

a. Louise Aaen har modtaget en henvendelse fra Frederikshavn Kommune på foranledning af Peter 
Stokbro, som har anbefalet os i forbindelse med et samarbejde om projektet i august/september 
2023. Der vil være fokus på bla. teater og billedkunst. Projektet afvikles i forskellige byer og er 
planlagt til at være i Strandby i ugerne 37-42. Det blev besluttet, at Louise Aaen indhenter flere 
oplysninger om arrangementet, inden der tages endelig stilling til, om vi kan stille lokaler til rådighed i 
en periode på 6 uger. 

b. Der er kommet en henvendelse fra biskop Christian Alsted, om at han vil komme på besøg i 
Strandby metodistkirke sammen med 4 personer fra British Methodist Church, den 26. marts 2023. 
Der er forespurgt om mulighed for frokost efter gudstjenesten. Medhjæpergruppen spørges om de vil 
stå for frokost. 

9. Siden sidst: 

Evangelisk Alliance - Fællesgudstjeneste: Evangelisk alliane var ikke så godt besøgt. 
Fællesgudstjensten var godt besøgt - Der var en god stemning og de 2 kor fra begge kirker 
medvirkede. 

Inspirationsaften/menighedsrådsmøde: Vi var ikke så mange - Måske det ikke blev kommunikeret 
godt nok ud. Der blev gjort brug af SWOT analysen ved inspirationsaftenen. 



Familiegudstjeneste: Den var fint besøgt, god stemning. Ca. 70 deltog i spisningen. 

Nytårskoncert: Med Louise Hjørne og Knud Erik Thrane - Fint arrangement, som var godt besøgt. 

Cafe Qvindfolk: Fin dag med præst Mai-Brit Tvilling som foredragsholder. Der var rigtig mange 
deltagere. 

Frivillighedsfest: Det var en rigtig fin aften med ca. 60 deltagere. 

Fremtidsdag: Tilbagemelding fra Erik Brogaard til Margit Hansen om, at det var en god aften, men der 
var ikke så mange deltagere, ca. 22 - Erik Brogaard blev genvalgt som formand. 

MK generalforsamling; En rig god aften med 24 deltagere. Kirsten Nygaard holdt et fint foredrag om 
missionsarbejde. På generalforsamlingen blev det besluttet, at man vil sponsere et barns skolegang i 
Congo i et år. 

10. Eventuelt: 

Der orienteres om en eventuel sammenlægning med Metodistkirken i Frederikshavn på 
Pastoralforsamlingen. 

11. Afslutning v/Louise Aaen: Bøn. 

 

 

Ref.: Anne Krogh Nielsen 


