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BAPTISTKIRKEN PÅ TOPPEN

Solen skinner, graderne stiger en anelse, så nu
er det ved at være sommer og derfor vil vi gerne
fra menighedsrådet sende jer en lille sommerhilsen med nyt fra vores menighed.
Sommeren betyder, at mange drager ud både
her i Danmark og til udlandet. Vore spejdere
drager på sommerlejr og 2 af vore unge spejdere
rejser til Japan for at deltage i VerdensJamboree, en kæmpe spejderlejr med deltagelse
af spejdere fra hele verden. Flere fra vores menighed deltager i sommerstævnet på Lindenborg ved Lejre på Sjælland. Det bliver rigtig
spændende at høre fra alle de der har medvirket
både på lejre og sommerstævne, hvad de har
oplevet og vi ønsker de må blive inspireret og
efterfølgende smitte menigheden med god og
sund inspiration.
Vi har den glæde i menigheden, at vi samarbejder med metodistkirken. Det betyder blandt andet, at vi afholder mange gudstjenester sammen
hen over sommeren, og selv om mange er rejst
ud i ”verden”, så kan vi være en god flok i dette
fællesskab til søndagens gudstjenester. Vort
samarbejde med metodistkirken betyder også, at
vi nu og da bytter lægprædikanter. Et eksempel
herpå er, at Bjørn Thomsen fra Metodistkirken
holder sommergudstjenesten hos Aase og Poul
Larsen i Napstjert, og Bjørn medbringer sin guitar, så der også bliver musik til sange og salmer.
I det daglige menighedsliv, sker der mange gode
ting, som vi kan glæde os over. I Skagen har vi
fået nyt spilleinstrument, som både kan fungere
som orgel og klaver, og det gamle Hornung&Møller klaver har nu fundet plads hos en af
menighedens unge familier. I Skagen har vi afholdt den sidste familieaften og det sidste loppemarked har også fundet sted. Både familieaftener og loppemarked sluttede med god deltagelse, så vi kan sige at disse aktiviteter sluttede

Johs. 4, 7-10

”Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og
enhver som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke
elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds
kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og
sendt sin søn som et sonoffer for vore synder”

på toppen. Nu ser vi frem til, hvad en ny tid bringer.
Flere af menighedens kvinder har, godt hjulpet af
et par mænd, indsamlet, pakket og afsendt 3
kasser til Letland. Kassernes indhold er en værdifuld hjælp i Letland og vi vil fra vores menighed
derfor også i fremtiden indsamle tøj og andet og
afsende til Letland.
Som noget nyt, optager vi nu gudstjenester på
CD, som afleveres hos de af menighedens medlemmer og venner, som ikke har mulighed for at
deltage i gudstjenesterne. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på dette nye tilbud.
Skulle flere have lyst til at modtage gudstjenesteCD’er, så kontakt en fra menighedsrådet eller
omsorgsgruppen, så sørger vi for at CD’en
kommer til de der ønsker det.

Vi har rigtig mange gode gudstjenester, takket
være et arbejdsomt gudstjenesteudvalg, som
sørger for planlægning og aftaler med forskellige
prædikanter. Mange præster er parate til at
hjælpe os med gudstjenester og forskellige kirkelige handlinger, herunder dåb, bryllupper og
begravelser. Er der brug for en præst, så kontakt
menighedens formand eller næstformand, så
formidler vi kontakten.
Når sommeren går på hæld, indbydes der til
bibelstudieaftener i Frederikshavn Baptistkirke,
det er Kai Mortensen, der under emnet ”Hvad i
alverden står her og hvordan skal vi forstå det”?
Der vil ud fra bibeltekster blive lagt op til analyse
og eftertanke. Mere herom i kirkebladet.
Vi vil fra menighedsrådet gerne ønske jer alle en
rigtig god og glædelig sommer og på gensyn til
sommerens gudstjenester og arrangementer.
Hjertelig hilsen
Menighedsrådet i Frederikshavn Baptistkirke

