Løst og fast

BaptistKirkens øverste myndighed, der
er menighedernes delegerede, holdt i
uge 30 møde på Efterskolen Lindenborg
i forbindelse med Sommerstævnet.
Landskonferencen havde i alt 129 stemmeberettigede, der tog en række beslutninger, der danner rammen for de kommende års arbejde. Forslaget om at afholde det årlige sommerstævne på Lindenborg sammen med Missionsforbundet blev vedtaget med stor majoritet.
Det betyder, at sommerstævnet fra 2016
til og med 2019 finder sted på Sjælland.
Et forslag om at udvide tiden til samtale
på landskonferencen (LK1) med 50 %
blev ligeledes vedtaget. Det vil ske fra
2016.

Landskonferencen genvalgte Bent Hylleberg som BaptistKirkens formand. Til
ledelsen blev Lotte Holm Boeriis og
Svend Eli Jensen genvalgt. I det kommende år bliver ledelsen udvidet med
repræsentanter fra BBU (Børne- og ungdomsforbundet) og DBS (Spejderkorpset). BBU har udpeget Kasper Klarskov,
og DBS bliver repræsenteret ved Lotte
Weng.
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Landskonferencen kunne også glæde
sig over at optage endnu en ny international menighed, Koinonia, fra Aalborg.
Herefter består BaptistKirken af 53 menigheder.

Så er kirkens nye Facebook side i luften
og klar til at blive taget i brug. Den vil
blive brugt lige som hjemmesiden og
bladet til at informere om begivenheder
og andre ting.
Hver uge vil der være et opslag om den/
de kommende gudstjenester med angivelse af tidspunkt, sted og prædikant,
og når vi begynder aftenmøder m.m. i
efteråret, vil disse også blive omtalt.
Hvis nogen har noget, som de gerne vil
have slået op, så ring eller skriv —
medsend gerne billede — så skal jeg
sørge for, at det bliver offentliggjort.
I må meget gerne gå ind og ”synes godt
om” og dele den til jeres venner.
Der vil, i slutningen af måneden, komme
link på hjemmesiden til Facebook.
Kom gerne med forslag til indhold eller
forbedringer, således at vi får menigheden promoveret bedst muligt.
Peter
Billederne på forsiden er fra et besøg på ”Noahs Ark” medens skibet lå
i Aalborg. Det var et spændende
sted, med flotte og illustrative udstillinger, der virkeligt gjorde bibelhistorien levende og vedkommende.

