Kære venner og medlemmer af Frederikshavn Baptistmenighed.
Vi nærmer os december og adventstiden, og i den anledning vil vi fra menighedsrådet gerne sende en
hilsen med ønsket om en velsignet advent og jul samt fortælle lidt om, hvad der sker i vores menighed.
Vi har netop afholdt menighedsmøde, hvor der var valg på dagsordenen. Karl Madsen, som har været
menighedens kasserer gennem næsten 40 år, har valgt at gå på ”pension”. Vi siger mange tak til Karl
Madsen for lang og tro tjeneste. Preben Andersen er valgt som ny kasserer og vi byder
Preben Andersen velkommen til tjenesten.
Kai R. Mortensen har valgt, ikke at stille op til en ny periode i menighedsrådet. Vi siger mange tak for
indsatsen og tjenesten, som Kai Mortensen har gjort i menighedsrådet.
Det nye menighedsråd er sammensat således:
Anni B. Andersen, formand
Preben Andersen, næstformand
Charlotte Skræp, sekretær
Hanne Emmering
Lars Emmering
Annette Olesen
Suppleant Daniel Jespersen.
Velkommen til Annette Olesen til tjenesten i menighedsrådet.
Vi havde, ved menighedsmødet, en rigtig god missionsdrøftelse, der klart signalerede menighedens
optimisme og lyst til og mod på fremtiden. Vi vil fortsætte drøftelserne ved kommende menighedsmøder.
Om en måneds tid er det jul og det betyder mange spændende arrangementer i og udenfor vore kirker.
Første søndag i advent, lægger spejderne ud med spejder- og adventsgudstjeneste i Jerup forsamlingshus.
Susanne Würtz fra Aalborg holder adventstalen og vi kan glæde os til at opleve spejdernes medvirken.
Efter gudstjenesten er der, traditionen tro, julemarked med mange fine juleting.
I løbet af december bliver der julefest for hele familien i både Metodistkirken og Baptistkirken i Skagen. Vi
synger julen ind i Baptistkirken i Frederikshavn sammen med vore venner fra Metodistkirken. Denne
søndag bliver der masser af sang og musik og der er etableret et fælleskor til anledningen.
Og så fejrer vi naturligvis julegudstjeneste i både Skagen og Frederikshavn og mellem jul og nytår er der
jule-familie-gudstjeneste med efterfølgende servering og leg om træet, i Frederikshavn.
Vi mødes til nytårssamling i kirken i Frederikshavn allerførst i det nye år. En højtidelig anledning, hvor vi
begynder med morgenkaffe.
Først på året samles forskellige kirkesamfund til evangelisk alliance, både i Skagen og Frederikshavn og
vores menighed deltager med glæde i dette økumeniske fællesskab.
I foråret afholder vi, sammen med Metodistkirken, 2 temadage. Det er Metodistpræst i Solrød Frikirke
Maj-Britt Tvilling, der kommer og underviser os.

Sammen med dette nyhedsbrev, udsendes materiale til BIBELHALVMARATON som vores menighed er
tilmeldt. Det er Ole Lundegaard, Allan Ibsen og Lasse Åbom, der står bag det spændende materiale. Hver
uge udsendes en læseplan med kommentarer. Materialet strækker sig frem til sommeren 2016. Materialet
udsendes til alle pr. mail og til de, som ikke modtager mail, vil materialet ligge i papirform i vore kirker i
Frederikshavn og Skagen. Det er fuldstændig frivilligt at være med og det er op til den enkelte, hvor meget
man ønsker at gøre brug af materialet. Ønsker du ikke at modtage materialet, så send en mail til Hanne
Emmering, hanne@emmering.com .
Har du ikke mailadresse og ønsker materialet kan du kontakte Hanne Emmering tlf. 23 42 83 55.
Der indbydes til 3 samlinger i løbet af første halvdel af 2016.
Se tider og steder for alle arrangementer i det kommende blad og vel mødt til at deltage i et godt
fællesskab.
I lig med tidligere år, bliver der for året 2015 udarbejdet et årsskrift. Alle arbejds- og missionsgrene bedes
sende årsberetning senest den 15. januar 2016 til Peter Olesen, pol002@hotmail.com

Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler ned
fra himlens dybblå bund.
Og overalt udspredes nu
julens glade bud:
at født er Herren Jesus Krist
vor frelser og vor Gud.
Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
til alle folk nå ind.
I hvert et hjerte trist og mørkt
send du en stråle blid
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid.

Med disse ord, vil menighedsrådet ønske alle med tilknytning til Frederikshavn Baptistmenighed,
en rigtig glædelig og velsignet advents- og juletid.
Samtidig vil vi benytte lejligheden til at ønske et godt nytår. Vi ser frem til mange gode timer i vort
fællesskab både i december og i det nye år.
Hjertelig hilsen
Menighedsrådet i Frederikshavn Baptistmenighed

