Beretninger

Chin Emanuel Church (CEC), som jo
bruger vores kirke, har brug for lidt
mere hjælp. Det er en menighed på
ca. 50 inkl. børn. Vi hjælper dem
med, at vi i fællesskab bruger kirken
så begge vore menigheder er glade
for at være der. De har ca. 15 børn,
der bruger børnekirken og også på
dette område hjælper vi med, at
kælderen bliver brugt, så begge
grupper er tilfredse.

som med at forstå skrivelser fra det
offentlige og kontakt til diverse myndigheder.
På gruppens vegne
Henning Emmering
Bygningsudvalget

Menighedens bygningsudvalg holder
løbende øje med menighedens bygI sommeren 2017 blev CEC optaget i ninger i Skagen, Jerup og FrederiksBID, og pr. 1/1 2018 ansatte menig- havn. Alle 3 bygninger er i en relativ
heden en præst på deltid. Vi hjalp
god stand og vi forsøger at løse de
dem med at få lavet en ansættelses- problemer der opstår. Mindre opgakontrakt, som jo er et krav fra myn- ver klarer vi selv, og store opgaver
dighederne. Vi formidlede en kontakt anbefaler vi menighedsrådet at finde
til BID’s kasserer, der nu hjælper
penge til. Vi føler at det er vores pligt
dem med lønregnskabet og med alt, som menighed at holde vores 3 huse
hvad det nu indebærer. Deres brug
i en fornuftig stand. Lejligheden i
af kirken sender et signal om, at Fre- kirken i Frederikshavn blev fraflyttet
derikshavn Baptistkirke er en aktiv
1/10 2017 og genudlejet til en ung
kirke, og at der sker noget i huset.
Burmeser pr. 1/12 2017. I den korte
ledighedsperiode blev lejligheden
istandsat af bygningsudvalget.
Bygningsudvalget.

Ud over denne hjælp til de 2 menigheder, hjælper kontaktgruppen også
de enkelte familier med løbende problemer og opgaver. Kontakt gruppen
består af Peter Olesen, Inge Mie og
Preben Andersen samt Hanne og
Henning Emmering. En stor opgave
har været at hjælpe de, der har fået
en arbejdsskade, hjælpe dem igennem systemet. Men det kan også
være helt lavpraktiske problemer

