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Månedens tema: Fasten er en øjenåbner. 
v/Louise Aaen 

 
Jeg forsøgte i sidste uge at sælge konceptet ”FASTE” til mine konfirmander og minikon-
firmander, men de købte ikke rigtig ind på det. Jeg foreslog ideen at holde en pause fra det, 
man bruger allermest tid eller penge på og i stedet gøre noget andet. Det kunne f.eks være 
at undvære slik eller computerspil eller skære ned på kødet i en periode. De foreslog mig at 
holde en lang pause fra arbejdet og tage på vinterferie i stedet. 

På min bogreol står en bog af Svend Brinkmann (en kendt samfundsdebattør, psykolog og 
filosof, som jeg har hørt rygter om, skal tale ved Metodistkirkens landsmøde på Lægården i 
Kristi Himmelfartsferien!!!) 

Bogen hedder ”Gå glip” og handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glip af 
noget. Materielt overforbrug og det såkaldte Fear of Missing Out (FOMO) hersker mange 
steder i samfundet. Men hvad er der galt med en smule mådehold? Denne livskunst er vigtig 
både for os som samfund og som mennesker. Det er i sig selv værdifuldt at lære "at nøjes" 
frem for at ville det hele. Vores appetit på livet og dets muligheder er muligvis ubegrænset, 
men det er Jordens ressourcer ikke, og vores menneskelige kapacitet heller ikke. 

Ifølge Svend Brinkmann kræver det en aktiv indsats at gå glip af noget. Man må overveje hvad 
der er vigtigt for en og handle på sine værdier i stedet for at flyde med strømmen og gøre 
som alle andre. Vil du opnå noget andet end det livet byder dig, må du aktivt ændre dine 
vaner og gøre noget andet. Det gælder også os som kirkefællesskab: Ønsker vi forandringer 
og kontakt med flere mennesker i Frederikshavn, må vi aktivt ændre vores vaner og prøve 
noget nyt.  

Fastetiden er en god tid til at holde en pause fra det, vi normalt bruger tid og penge på, og 
prøve noget andet. Det kunne fx være at invitere gæster til vegetarmiddag. Gå en tur med en 
god ven. Læse en bog. Begynde et bibelstudie. Spare på tøjbudgettet og i stedet give pengene 
til nødhjælp. Tage cyklen i stedet for bilen. Mulighederne for at opdage nye vinkler på livet 
med Gud og med sine medmennesker er mange, når blikket løftes fra mobilens navle og ud 
mod verden. At gå glip af noget kan være en øjenåbner. 
 
 



Månedens program:

Torsdag d. 2. marts  
Kl. 19.00: Læsegruppe 

Søndag d. 5. marts kl. 10.30 
Gudstjeneste. 
Prædikant:  Karen Brogaard 
Musik: Jørgen Friis 
Vært:  Anders Clausen 
Børnekirke: Bushra Youhanna 
Kaffe: Jytte Clausen & 
  Laila Hørby 

Mandag d. 6. marts kl. 19.30 
Koncert med ODA – se omtale. 
 

Tirsdag d. 7. marts kl. 10.30 
Bibelstudiegruppe 
 

Søndag d. 12. marts kl. 10.30: 
Fællesgudstjeneste med nadver. 
Prædikant: Karen Brogaard 
Musik:  Jørgen Friis 
Vært:  Henning Clausen 
Børnekirke: Karen-Marie Thomsen 
Kaffe:  Elsebeth Rasmussen & 
 Karen-Marie Thomsen 

Mandag d. 13. marts 
Kl. 15.00: International Café 
Kl. 19.00: Julestueforberedelse 

Tirsdag d. 14. marts 
Kl. 14.30: Tirsdagscafé 

 
 

Søndag d. 19. marts kl. 10.30: 
Gudstjeneste 
Prædikant: Karen Brogaard 
Musik:  Jørgen Friis 
Vært:  Svend Sørensen & 
 Eddie Ingleton 
Børnekirke: Karen-Marie Thomsen 
Kaffe:  Bushra Youhanna & 
 Vivi Carlsen 

Mandag d. 20. marts 
Kl. 15.00: International Café 
Kl. 19.00: Julestueforberedelse 

Tirsdag d. 21. marts 
Kl. 9.30: 60+ - I Paulus’ fodspor 
v/Louise Aaen 
Mødested: Baptistkirken, Asylgade 4 

Onsdag d. 22. marts 
Kl. 16.00: Mad & Fællesskab 

Lørdag d. 25. marts 
Kl. 9.30: Arbejdsdag 

Søndag d. 26. marts kl. 10.30: 
Gudstjeneste og årsmøde 
Leder: Louise Aaen 
Musik:  Jørgen Friis 
Vært:  Henrik Hjørnet 
Børnekirke: Karen-Marie Thomsen 
Kaffe:  Gundhild Tietze & 
 Lilli Thomsen 

Mandag d. 27. marts 
Kl. 15.00: International Café 
Kl. 19.00: Julestueforberedelse 

 

Langtidskalender findes på kirkens 
opslagstavle og på 

frederikshavnmetodistkirke.dk  
 



Koncert med ODA 

Mandag den 6. marts får vi besøg af 
den ukrainske a cappella kvartet ODA.  
De vil synge liturgiske sange fra den 
østlige kirke for os. Efter koncerten vil 
menigheden være værter ved en lille 
sammenkomst med bobler og små ka-
ger. 
Koncerten er gratis, men der vil under-
vejs blive samlet ind til kvartettens 
videre rejse, så en god gave til dem vil 
være påskønnet. 
Velkommen til den 6. marts kl. 19.30. 

OBS! Idet koncerten ligger på en man-
dag, vil der ikke være international 
café og julestueforberedelse den dag. 
 

Tak og forbøn 
 Vores pastoralkonference 
 De der er ramt af jordskælv i 

Tyrkiet, Syrien og New Zealand 
 Frederikshavn og omegn 

 
 
 

 

Pastoralkonference 

Den 26. marts holder vi pastoralkonfe-
rence – menighedens årsmøde. Vi mø-
des til gudstjeneste. Herefter spiser vi 
frokost sammen og taler om året, der 
er gået, og året der kommer. 
Velkommen til en festdag hvor vi fej-
rer vores fællesskab og træffer vigtige 
beslutninger for fremtiden. Materialet 
til årsmødet lægges frem søndag d. 
12. marts. 
Pris for frokost: 
Voksne 50 kr. 
Børn t.o.m. 12 år - gratis. 
 

Tirsdagscafé 

 
Tirsdagscaféen mødes 2. tirsdag i må-
neden kl. 14.30-16.30 til kaffe og hyg-
ge, sang og samtale. Opmærksomhed 
på livet. Gruppen er åben.  
Mere information kan fås hos Elsebeth 
Rasmussen tlf. 25 73 99 79Deadline for næste nyhedsblad 9. april 



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 udkom- 
mer 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 stats- 
anerkendt trossamfund siden 1865, 
som lægger vægt på personlig tro og 
som er optaget af socialt engagement. 

 
Den første metodistkirke i Frederiks- 
havn blev opført i 1881. Den nuværen- 
de 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 21 38 00 70 
Karen Brogaard 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 

 

mailto:frederikshavn@metodistkirken.dk
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