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bruger vi materialet på boernekir-
ke.nu. Det er emner der består af en 
broget buket af bibelvers, lege, dia-
loglæsninger og kreative aktiviteter. 

Det fungerer godt for både store og 
små. 

 

Året har jo sine faste indslag, i febru-
ar holder vi Børnekirkens generalfor-
samling, hvor årets faste begivenhe-
der planlægges. De enkelte søndags-
anledninger følger bladet, og plan-
lægges forud for hver 3 måneders 

kalender. De enkelte undervisninger 

planlægges af den, der nu har sagt 
ja til at stå for den pågældende søn-
dag. Ud over generalforsamling har 
vi holdt en lille fastelavnsfest i Bør-
nekirken, hvor der blev slået katten 
af tønden og hygget. I maj var vi en 
tur hos familien Christensen i Øster-

vrå hvor vi hyggede os med hinan-
den. Vi er oftest sammen med ven-
ner, som ikke tilhører menigheden, 
ved disse hyggeanledninger, og det 
glæder vi os meget over. I septem-
ber stod den på bowling, en overvæl-

dende succes som udløste, at der 
måtte lejes en bowlingbane ekstra, 
ud over dem, der i forvejen var be-
stilt. Året blev rundet festligt af med 
en lidt tidlig julefrokost i november 
hos familien Mellergaard i Gærum. 
Nu står et nyt år på spring, og inden 

længe sendes indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen ud, og så starter 
årets gang på ny. 
 
De bedste hilsner 
Charlotte Skræp 

Stort og småt 
 
Ud over de store faste aktiviteter, 
foregår der jo en mængde ting i me-

nigheden, der egentlig godt kunne 
fortjene sin egen beretning. En plan-
lægningsgruppe, der sørger for guds-
tjenester, events og begivenheder, 
og som tilsikrer, at programmet altid 
er alsidigt, således at der er noget 
for enhver smag. Et bygningsudvalg, 

der sidst har stået for en tiltrængt 
renovering af mur og hegn samt fli-
sebelægning i Frederikshavn. Det er 
blevet en fornøjelse at se på. En om-
sorgsgruppe, der trofast og kærligt 
varetager menighedens besøgstjene-

ste, og som, da rigtig mange af mål-
gruppen var alvorligt syge, afholdt 
en bedeaften, hvor der blev bedt for 
både disse og for mange andre ting i 
menigheden, og hvor vi efterfølgende 
kunne se, at der virkelig skete en 

positiv udvikling. Bønnens magt er 

uendelig stor. En kommunikations-
gruppe, der sørger for kirkeblad, 
hjemmeside, facebookgruppe og re-
klamer og flyers. En kontaktgruppe 
til Chinmenigheden i Sæby og Chin-
gruppen i Frederikshavn, en kontakt, 
der vel efterhånden går på den per-

sonlige hjælp til enkelte, men over et 
virkeligt bredt spektrum, såsom 
hjælp til regnskaber, køb af bil og 
nyt hus, hjælp til lægebesøg og 
bankforretninger, arbejdsskadesager, 
afslag på opholdstilladelse, ansøgnin-

ger til det offentlige og bare diverse 
problemer og udfordringer i dagligda-
gen. Rengøring, indkøb, blomster og 
lys i kirkerne, kaffe til gudstjenester 
og møder, hejsning og nedtagning af 
flaget, og sidst, musik til alle anled-
ninger, og sidst, men ikke mindst, 

mødeledelse og prædikentjeneste til 
gudstjenester. En aktiv og levende 
menighed. 
 
   Peter Olesen 


