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BAPTISTKIRKEN PÅ TOPPEN

Nu er 2015 godt begyndt og vi vil gerne fra
menighedsrådet ønske jer alle et rigtig godt
nytår.
Det nyvalgte menighedsråd er tiltrådt og
består af: Charlotte Skræp, Kai Mortensen,
Lars Emmering, Preben Andersen, og som
nyvalgte medlemmer Hanne Emmering og
Anni Andersen. Daniels Jespersen er valgt
som suppleant.
Menighedsrådet har konstitueret sig med
Anni Andersen som formand, Preben Andersen som næstformand og Charlotte
Skræp som sekretær.
Ingen kan alt, men alle kan eller er god til
noget. Ud fra dette har vi valgt at fordele
arbejdet i menighedsrådet og vi tror at det
betyder, at vi kan løfte tjenesten i flok.
Vi har allerede afholdt 2 menighedsrådsmøder og den 12. februar har vi fællesmøde
med Metodistkirkens menighedsråd, det er
en tradition fra det tidligere menighedsråd
og den vil vi gerne fortsætte.
Vi tror på, at samarbejdet med Metodistkirken er til glæde, gavn og velsignelse for
begge menigheder. Det vi har samarbejdet
om og som vi fortsætter med er fællesgudstjenester. Metodistkirken har 60+ arrangementer, hvor vi er velkomne, og hvor flere
fra vores menighed deltager og til disse
arrangementer opstår der et naturligt samarbejde.
Søndag den 8. februar kl. 10.30-14.00 i Metodistkirken og lørdag den 7. marts kl. 9.30
– 14.00 i Baptistkirken har vi fælles temadage ”Kirken på vejen” i Guds mission i Frederikshavn i dag.
Det er Lasse Åbom, baptistpræst i Aarhus,
med rødder i Metodistkirken i Strandby, der
kommer og inspirerer vore 2 menigheder. Vi
håber at mange har lyst til at deltage i disse
2 spændende dage.

Vi har i menighedsrådet drøftet, hvordan vi
kan imødekomme og drage yderligere omsorg for de af os, som pga alder og sygdom
er bundet til hjemmet, og som derfor ikke
længere kan deltage i gudstjenester o.a.
Vi har i samarbejde med omsorgsgruppen
besluttet, at vi i fremtiden vil tilbyde at holde
hjemmegudstjenester og er der ønske om
nadver, har vi mulighed for det. Det vil også
blive muligt at få tilsendt en CD med gudstjenesten, så man på den måde kan følge
med i livet i menigheden, selvom man ikke
kan være til stede ved gudstjenesterne.
Omsorgsgruppen vil rette henvendelse til
dem de besøger. Men skulle du sidde derhjemme uden mulighed for at deltage i menighedens liv, og ønsker du, at der afholdes
hjemmegudstjeneste hos dig og/eller ønsker du at modtage en gudstjeneste-CD, så
ret henvendelse til Henning Emmering.

I den kommende tid vil der komme omtaler
af en dejlig kirkekoncert i Frederikshavn
med Tina Siel, Tine Lilholt og Knud Erik
Thrane og en familieaften i Skagen med
skuespillerinden Lone Hertz, der kommer
med et spændende foredrag. Følg med i
kalenderen og på opslagstavlerne i kirken
og und dig selv og måske nogle venner/naboer et par gode timer.
I menighedsrådet glæder vi os over en menighed hvori der hersker en sund, kærlig og
god atmosfære og hvor der er et stort engagement. Må engagementet og kærlighedens ånd fortsat herske til glæde og velsignelse for mange.
Vi ses til menighedens årsmøde den 3.
marts i Frederikshavn Baptistkirke.
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Hjertelig hilsen
menighedsrådet

