Beretninger

Menighedsrådet

dag med Sæby og Østervrå menigheder, hvor det i 2019 var Lasse
Åbom, der besøgte os og gav os et
inspirerende bud på, hvordan det er
at være menighed uden præst.

Endnu et år er gået og når vi som
menighedsråd ser tilbage på 2019 er
det endnu engang med glæde og
taknemmelighed. Livet i vores menighed er mangfoldigt, farverigt og
Flere tager del i integrationsarbejdet
velsignet med et væld af gode aktivi- med vore burmesiske venner, både
teter og anledninger.
med sprogskole og med hjælp til forskellige udfordringer, som de står
Vi ser tilbage på gudstjenester med
over for. Vore burmesiske medlemforskellige gode prædikanter, der
mer og venner er medvirkende til at
opmuntrer os alle til tjeneste og til at give vore gudstjenester et løft, når
leve livet lige der, hvor vi er og som de stiller op med deres kor, hvor selv
dem vi er: Skabt i Guds billede og
meget små børn spiller så flot på
Guds elskede børn. Derfor holder vi ukulele.
gudstjeneste og derfor går vi i kirke,
for gang på gang at blive mindet om I vores menighed er der mange, der
Guds kærlighed til os og for at blive
gør en tjeneste, der medvirker til at
mindet om, at den kærlighed skal
livet i fællesskabet fungerer.
deles med dem vi kommer i kontakt
med.
Fra menighedsrådet vil vi gerne benytte årsberetningen her, til at sige
Året 2019 har været præget af man- tak for enhver tjeneste. Det er værge velbesøgte anledninger og aktivi- difuldt at alle opgaver løses og vores
teter, der rækker ud til lokalsamfun- håb er, at enhver tjeneste er og har
det, som vi er en del af. Her tænker
været til velsignelse og glæde for
vi på spejderarbejdet, børnekirken,
den og de, der har udført tjenesten
spisearrangementer, foredrag og
og for de, der har været genstand for
koncerter – anledninger hvor vi kom- den.
mer i kontakt med mange mennesker. Det glæder menighedsrådet, at Ingen træffer livets Gud,
mennesker får kendskab til vore kir- mellem fjerne stjerneskud.
ker og dermed til budskabet om JeHan er Gud blandt mænd og kvinder,
sus Kristus som livets lys
der hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
Samarbejde med andre kirker og
menigheder har kendetegnet året. Vi Menneske, dit liv er stort
har igen i år haft mange gudstjeneuden dig bli’r intet gjort,
ster og andre anledninger sammen
synker du til bunds i sorgen,
med Metodistkirken. Pinsen blev fej- rejser Gud dig op i morgen,
ret i plantagen sammen med flere af med din næstes milde hånd.
kirkerne i Frederikshavn. De forskelLars Busk Sørensen
lige kirker har været sammen om
Evangelisk Alliance, både i Skagen og Menighedsrådets konstituering:
Frederikshavn. Fællesskab og forFormand Anni Andersen
skellighed giver styrke og viser en
Næstformand Preben Andersen
enhed – en enighed om, at Gud er
Sekretær Kira Rødkær
vores skaber og Jesus Kristus er
It mv Lars Emmering
Guds enbårne søn og verdens og den Registreringer mv. Hanne Emmering
enkelte persons frelser.
Dåbskortansvarlig Lis Nielsen
Vi har også haft et rigtig godt samar- Tak til Lene Christensen for tjenesten
bejde med vores baptistnabomenig- i menighedsrådet og som sekretær
heder. Skærtorsdag og Agape blev
fejret med Sindal menighed og så
Hjertelig hilsen
Menighedsrådet
har vi haft en givende fællesskabs-

