Frederikshavn Metodistkirke
Nyhedsblad – November 2022
Månedens tema: Opstandelseshåb
v/Louise Aaen

November er måneden hvor efteråret for alvor går mod vinter. Efterårsstormene
suser over landet og river de sidste blade af træerne, der pludseligt står sørgeligt
nøgne i regnen. Dagene bliver kortere. Mørket svøber sig omkring os og det kræver
ofte lidt vilje at forlade den varme stue for at komme ud i kulden til de daglige
gøremål.
Jesus fortæller lignelsen om hvedekornet, der lægges i jorden for at dø og opstå til
nyt liv, i Johannesevangeliet 12:24-25. Her peger han på den iboende kraft, der
findes i naturen til at forny sig selv, og sammenligner den med sin egen død og
opstandelse. Døden er nødvendig for, at fornyelsen kan ske og nyt liv kan spire frem.
Det er vigtigt for sjælefredens skyld at huske, når vi går vinteren i møde, at det altid
bliver forår igen, ligesom vi kan stole på Guds løfter, også når fremtiden synes uden
for rækkevidde.
Tanker om død og efterliv fylder ikke så overraskende meget for mennesker som er
på hospice. Sygehuspræster fortæller ofte, at den mest gennemgående tanke hos
døende er håbet om gensyn. At skulle skilles fra dem eller det, man elsker, når livet
er forbi, er en tanke, der naturligt er svær at holde ud, og netop ordet håb er måske
det vigtigste, man kan tage med sig fra tematikken om den kristne opstandelse. Her
har kristendommen noget at byde på, for vi tror, at Kristus besejrede døden og
stadig befrier hvert eneste menneske fra dødens magt. Nok skal vi alle dø en dag,
men døden får ikke det sidste ord, det gør opstandelsen, når Kristus vil føre os ved
hånden fra dødsriget ind i de levendes land.
November i kirken byder på en masse opstandelseshåb. Vi runder Alle Helgen, hvor
vi mindes vore døde, og vi ser frem mod adventstidens forkyndelse om lys i mørket.
Vi inviterer til varme hyggelige sammenkomster som julestue, cafégudstjenester,
mad og fælles-skab og andre anledninger, hvor samtaler om mere mellem himmel
og jord opstår. Velkommen i kirke.

Månedens program:
Torsdag d. 3. november
Kl. 19.00: Læsegruppe

Søndag d. 6. november kl. 10.30:
Allehelgen - nadvergudstjeneste

Prædikant:
Musik:
Vært:
Børnekirke:
Kaffe:

Karen Brogaard
Jørgen Friis
Henrik Hjørnet
Karen Marie Thomsen
Rolle Pedersen &
Sweety Ingleton

Mandag d. 7. november

Kl. 10.00: Babysalmesang
Kl. 19.00 Julestueforberedelse

Tirsdag d. 8. november
Kl. 14.30: Tirsdagscafé

Lørdag d. 12. november
Kl. 10.00-15.00 Julestue

Søndag d. 13. november kl. 10.30:
Fælles nadvergudstjeneste i
Metodistkirken

Prædikant:
Musik:
Vært:
Børnekirke:
Kaffe:

Louise Aaen
Jørgen Friis
Kurt Andersen
Bushra Youhanna
Jytte Clausen & Laila Hørby

Mandag d. 14. november
Kl. 10.00: Babysalmesang

Tirsdag d. 15. november

Søndag d. 20. november kl. 10.30:
Cafégudstjeneste
Prædikant:
Musik:
Vært:
Kaffe:

Henning Clausen
Jørgen Friis
Anders Clausen
Karen Marie Thomsen &
Elsebeth Rasmussen

Mandag d. 21. november
Kl. 10.00: Babysalmesang
Kl. 19.00 Pastoralkomité

Tirsdag d. 22. november

Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 23. november

Kl. 16.00-20.00: Mad & Fællesskab

Søndag d. 27. november kl. 10.30:
Nadvergudstjeneste, 1. søndag i advent

Prædikant:
Musik:
Vært:
Børnekirke:
Kaffe:

Louise Aaen
Jørgen Friis
Henning Clausen
Karen Marie Thomsen
Jane Byrdal Christensen

Mandag d. 28. november
Kl. 10.00: Babysalmesang

Deadline for næste nyhedsblad
9. november til
frederikshavn@metodistkirken.dk

Kl. 9.30-12.00: 60+ - Skibet W. Klitgaard

Lørdag d. 19. november
Kl. 9.30-12.00: Arbejdsdag

Langtidskalender findes på kirkens opslagstavle
og på frederikshavnmetodistkirke.dk

Julestue

Så er vi igen klar med Julestue.
Den 12. november går det løs med både boder, aktiviteter for børn og konditori. Velkommen til en hyggelig dag i Metodistkirken.
Vi stiller reoler op søndag d. 6. november
efter gudstjenesten og gør klar til julestue
mandag-onsdag alle dage kl. 19. Alle er velkommen til at hjælpe til.
Der mangler stadig hænder i køkkenet og i
enkelte boder den 12. november. Har man
lyst til at hjælpe der kan man henvende sig til
Vivi Carlsen, tlf. 61 70 03 52 og Gitte
Beermann, tlf. 22 78 19 68.

Julehjælp 2022

Vi har brug for din ENGLE-hjælp nu. Hvis DU
henter en (eller flere) engle som er ophængt i
kirkens menighedssal, hjælper DU med
Julehjælp i år.
Køb det der står på englen og aflever det
senest 1. december i kirkerummet eller til
pastor Karen Brogaard.
Vi hjælper fortrinsvis børnefamilier med
dårlige økonomiske forhold, til en hyggelig
juleaften.
TAK FOR DIN HJÆLP
Har du spørgsmål kan du ringe til Karen på 29
41 03 24
•
•
•

Tak og forbøn

Vores nye regering
De familier, der søger julehjælp
Mennesker, der kæmper med
sygdom og tab.

Indsamling til
præsteuddannelse
Alle Metodistkirkens menigheder indsamler i
løbet af november kollekt til uddannelse af
Metodistkirkens præster og kommende diakoner.
Inden for 5-8 år vil Metodistkirken i Danmark
få brug for nye præster, idet flere af de nuværende præster nærmer sig pensionsalderen. Det tager omkring 7 år at uddanne sig til
præst.
Årskonferencen har derfor opfordret menighederne til at være opmærksomme på personer, som evt. bærer på et kald til tjeneste som
præst eller diakon i Metodistkirken. Det kan
være unge mennesker, men det kan også være personer som befinder sig midt i en karriere
på arbejdsmarkedet.
I øjeblikket har Metodistkirken i Danmark en
kandidat til tjenesten som ordineret ældste,
Amanda Urban, og to kandidater til tjenesten
som ordineret diakon, Elsebeth Bjerno og
Karen Brogaard, som er undervejs i deres teologiske studie.
Går du selv med et kald i maven til at blive
præst eller diakon, er det første du skal gøre
at tale med din præst. Han eller hum vil så tale
med dig om din oplevelse og hjælpe dig videre
frem.
Støt uddannelse og videreuddannelse af præster ved at give en pengegave i din lokale menighed eller ved at overføre penge til Metodistkirken ved en bankoverførsel: 3201
0005439086 eller via MobilePay: 49089

Frederikshavn Metodistkirke
Et omsorgsfuldt og imødekommende trosfællesskab med plads til alle,
hvor Guds kærlighed formidles på tidens sprog i ord og handling
Dette blad er en forkortet udgave af
menighedens nyhedsbrev, som udkommer en gang om måneden pr. e-mail.
Ønsker du at modtage nyhedsbrevet,
kan du tilmelde dig ved at skrive til
frederikshavn@metodistkirken.dk

Metodistkirken i Danmark er et statsanerkendt trossamfund siden 1865,
som lægger vægt på personlig tro og
som er optaget af socialt engagement.
Den første metodistkirke i Frederikshavn blev opført i 1881. Den nuværende kirkebygning er udført af arkitekt
Willy Jørgensen og indviet i 1971.
Læs mere på metodistkirken.dk

Tak for støtte til menighedens arbejde

Præster:
Louise Aaen
Karen Brogaard

21 38 00 70
29 41 03 24

Kasserer:
Henning Clausen
6127 7632
Bank: 4780 3718036844
Mobilepay: 87386

Adresse:
Sønderjyllandsallé 1
9900 Frederikshavn
frederikshavn@metodistkirken.dk

Mød os på Facebook:
Metodistkirken i Frederikshavn

