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Glæde og taknemmelighed over det 
der er, og det der var, er de tanker 
og den følelse der præger menig-
hedsrådet, når vi ser tilbage på 

2016. Taknemmelighed over, at 2 af 
vore unge har valgt at lade sig døbe, 
og over, at vi har kunnet byde en 
dejlig ung familie velkommen. Vore 
unge og børn er til stor glæde og 
velsignelse i fællesskabet. 
 

Vi glæder os over alle de dejlige an-
ledninger vi har haft i vores kirker og 
huse. Anledninger fyldt med sang, 
glæde og et direkte budskab om, at 
Jesus Kristus er og ønsker at være 
frelser for alle og enhver. Vi glæder 

os over trofastheden i menigheden 
og over venner, der beriger os med 
deres tilstedeværelse. Vi glæder os 
over, at vi har et sundt og oprigtigt 
fællesskab, der også fungerer som 
netværk og hvor der drages omsorg 

for den enkelte, hvis det ønskes. 

Nogle af vore ældre magter ikke at 
komme i kirke længere, men de er 
med i fællesskabet, takket være de 
besøg og informationer, de får fra 
dette  netværk.  
 
Flere i vores fællesskab har været 

udfordret med sygdom i årets løb. 
Det er trygt at kunne lægge alt frem 
for Gud i bøn, og erfare den styrke 
det giver til at leve livet på trods. 
Vore tanker går til de, som har mi-
stet i årets løb. Nogle gange kan vi 

slet ikke finde meningen, når nogen 
tages bort fra det liv vi kender og det 
kan gøre så forfærdelig ondt på de, 
som er tilbage. ”Jeg er med jer alle 
dage, indtil verdens ende”, siger Je-
sus – det betyder ikke at vi kan finde 
en mening med alt, men at Jesus 

Kristus under alle forhold vil være 
med os og hjælpe os med at finde en 
mening med livet på trods af, hvad vi 
møder af modgang. Han holder hån-
den over os og under os, ja, han om-
slutter os totalt. 

Også i år kan vi se tilbage på en 
enorm frivillighed i vores menighed. 
Rigtig mange tjener vor Herre og 
Frelser og fællesskabet med glæde 

hver eneste dag og uge, på mange 
forskellige måder. Det betyder at 
budskabet kommer ud gennem 
sprækkerne til vidt forskellige men-
nesker – det er forunderligt. Alle tje-
nester er særdeles værdifulde og 
menighedsrådet vil gerne sige tak til 

enhver, som gør en tjeneste for på 
en eller anden måde at bringe det 
glade budskab til vore medmenne-
sker og for at opmuntre andre til at 
tjene. 
 

I årets løb har vi samarbejdet med 
andre kirkesamfund, senest i forbin-
delse med Evangelisk Alliances bede-
uge, og gennem hele året har vi 
samarbejdet med Metodistkirken i 
Frederikshavn. Samarbejde på tværs 

af kirker er berigende og med til at 

gøre det glade budskab troværdigt 
overfor omverdenen. 
 
Må det nye år give os alle kræfter, 
lyst og mod til at dele den gave vi 
har fået - FRELSEN OG FRIHEDEN - 
med andre og må vi være til opmun-

tring for hinanden. Vi har fået noget 
værdifuldt og solidt at bygge livet på 
– giv det videre! 
 
Jeg véd, på hvem jeg bygger, 
jeg véd, hvad fast består, 

når denne verdens skygger 
som røg og støv forgår; 
Jeg véd, hvad ej kan svinde, 
hvad aldrig vakle vil, 
når vismand går i blinde 
og vorder dårskabs spil 
 

Tak for opbakning, opmuntring og 
forbøn. 
 
Hjertelig hilsen med 1. kor, v. 13. 
 
Menighedsrådet 


