Børnekirken

Aktiviteterne i Børnekirken gennemgår ikke de store forandringer, et par
fredagsarrangementer og den årlige
julefrokost med det traditionelle pakkespil. Det er hvad der sker ud over
Børnekirken i forbindelse med gudstjenesterne. I år er der dog sket noget med vores rum i kælderen. RumÅrets store oplevelse var SL 2017,
met var blevet noget trist og meget
den store sommerlejr i uge 30 ved
rodet, enkelte af de voksne kæmpeSønderborg, en helt speciel oplevelse de lidt en kamp med at holde rodet
med 30.000 deltagere. Vi lå i lejr
nede. I løbet af efteråret besluttede
med Frederikshavn og havde det
vi os for en seriøs oprydning hvor
sjovt og hyggeligt på trods af en del kun det bedste blev gemt og resten
regn og lidt mangelfuldt mad.
kørt til genbrug. Menigheden blev
spurgt om et nyt møblement, og det
I efteråret har vi haft de sædvanlige fik vi tilsagn om. Desuden er der
spejdermøder, en fælles gudstjenekommet et nyt tæppe på gulvet og
ste med folkekirken og skøjtetur med en frisk gang maling på væggene. Vi
Frederikshavn. Vi magtede ikke Jule- glæder os over ”det nye look” og ser
marked, men holdt en julehyggeaffrem til at holde Børnekirken i disse
ten for hele familien, hvor der var
nye rammer i det kommende år.
bankospil på programmet og forloren
hare på menuen. Vi deltog også i en De bedste hilsner
divisions weekend sidst i oktober,
hvor rigtig mange af vores nye spej- Charlotte Skræp
dere var med til overnatning for første gang.
Kontaktgruppen
Coast2coast – har vokseværk og i år
betjente vi 1800 deltagere med pandekager, kage, frugt, kaffe og saft,
men det er en speciel og hyggelig
opgave, som giver god reklame +
lidt kroner.

Vores spejdere er meget trofaste og
stabile, vi oplever fortsat stor støtte
fra forældre og byen. Og vi takker
for forbønnen fra menigheden.
Annette Olesen

De 2 menigheder vi er kontaktmenighed for er meget forskellige.
Nordjysk Chin Church i Sæby (NCC)
er en stor velfungerende menighed
på ca. 200 medlemmer, menigheden
vokser hele tiden, fordi der flytter
herboende Chinner til Sæby, hvor de
får arbejde på slagteriet. De klarer
sig virkelig godt som menighed og vi
hjælper dem stort set kun med deres
regnskab. Og også på dette område
sker der en udvikling, idet der er en
ung mand med en eksamen fra handelsskolen, der er ved at blive oplært
i at overtage menighedens regnskab.
Forventningen er, at han pr. 1/1
2019 har det fulde ansvar. Vi har en
god kontakt til menigheden.

Beretninger

så der var Brunch inden vi tog hjem
søndag.

