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Vi står i menigheden over for et travlt forår
og en travl sommer, men travlheden er
positiv. Der sker meget, og mange byder
ind på hver deres måde. Det giver en dejlig stemning i det daglige, og en god tro på
fremtiden.
Torsdag d. 20. marts kl. 19.30 har vi møde
med Bent Hylleberg formanden for Baptistkirken i Danmark i kirken i Frederikshavn.
Bent kommer og fortæller om BID og om,
hvad der rører sig i tiden, og der vil blive
lejlighed til at stille spørgsmål om ting,
man gerne vil vide mere om eller man er i
tvivl om. Mødet er kommet i stand efter
flere opfordringer fra medlemmer, der
gerne vil vide mere om BID, så vi håber på
et stort fremmøde.
Søndag d. 23. marts kl. 10.30 har vi i kirken i Frederikshavn den foreløbige afslutning på visionsdebatten i menigheden. Når
jeg skriver foreløbige, er det jo fordi det er
tanken, at processen skal være fremadrettet og dynamisk, og debatten derfor skal
fortsætte med nye spændende mål og visioner til følge. Denne dag vil vi også debattere menighedens jubilæumsfejring af BID
til efteråret. Med dette brev følger et forslag fra jubilæumsudvalget.
Vi minder om det regionale møde med BID
i Sæsing d. 25. marts kl. 19.00. Der skal
tilmeldes til BID på deres hjemmeside, og
selvom fristen officielt er overskredet, kan
man nok nå det, hvis man er hurtig og
gerne vil med. Programmet kan ses på
BID,s hjemmeside.
Søndag d. 13. april kl. 10.30 er der familiegudstjeneste sammen med Metodistkirken i kirken i Frederikshavn. Denne dag vil
menigheden ganske kort sige tillykke til
Mathias Emmering, fordi han har afsluttet
årets kristendomsklasse.
Vi minder også om, at der er aftalt påskefejring med Sindal Baptistkirke, Skærtorsdag d. 17. april kl. 18.30 i Sindal Baptistkirke. Der vil være spisning i kirken.

Søndag d. 20. april kl. 10.30 vil der være
påskegudstjeneste i kirken i Frederikshavn.
Denne dag har Mathias Emmering valgt at
lade sig døbe, og det glæder hele menigheden. Vi håber på en rigtig festlig og højtidelig dag.
Der er rigtig mange andre spændende anledninger, så se i programmet i bladet, og
deltag, og få mulighed for gode fælles oplevelser
Menighedsrådet har afsluttet arbejdet med
revisionen af menighedens vedtægter og
valgregler. Der vil, forud for menighedsmødet i Maj, blive udsendt dels det forslag,
som menighedens udvalg har udarbejdet
og dels menighedsrådets forslag, og menighedsmødet skal så vedtage den endelige version.
Menighedsrådet holder møde med menighedsrådet i Metodistkirken d. 27. marts,
for at fortsætte det udvidede samarbejde.
Har man forslag eller ideer, må man meget
gerne lige kontakte menighedsrådet.
Kontaktgruppen til Chin-menigheden har
holdt møde med menighedsrådet for NCC
og har aftalt et nyt møde d. 12. april i
Sæby. Emnet er det fortsatte støtteforhold
mellem de 2 menigheder.
I arvesagen efter Robert Haugaard Madsen, der har verseret et stykke tid p.g.a.
klager indbyrdes mellem de øvrige arvinger, har advokaten meddelt, at disse klager er afklarede, og at sagen nu bare afventer skifterettens godkendelse. Skat har
godkendt opgørelsen. Der vil derfor kunne
ske udbetaling til menigheden i løbet af
forholdsvis kort tid.
Gitte Mellergaard har meddelt, at hun på
grund af længerevarende sygdom har set
sig nødsaget til at udtræde af menighedsrådet. Det har menighedsrådet, med stor
beklagelse, taget til efterretning. Menighedsrådet tager stilling til den nye situation m.m. i den kommende tid.

