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Årsberetning
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Baptistkirke
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Beretninger
Alting har
at plante,
bygge op.
bog 3,1-8 i

en tid: En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til
en tid til at rydde. En tid til rive ned, en tid til
En tid til at græde, en tid til at le….. (Prædikerens
uddrag)

Endnu et år er gået, og et nyt er kommet!
2015 vil blive husket af mange i menigheden som det år, hvor vi
besluttede at sælge vores kirke i Vestergade til Chin-kirken.
Overdragelsen fandt sted den 1. juli. Siden da har vi siddet gratis
til leje i vores ”gamle” kirke, og denne aftale løber indtil 31. maj
2016. (Cirka den tid, hvor vi fortsat har noget af salgssummen til
gode fra NCC!) Vi har også besluttet at bygge en ny kirke, bl.a. ved
hjælp af en anonym gave. Og dette projekt har der været arbejdet
meget med siden. Lige nu drejer det sig om køb af og lokalplaner
m.v. for den grund, som vi gerne vil have kirken til at ligge på:
Sæbygårdvej 13. Et lille udvalg har arbejdet med at se på
tegningerne fra Huskon, for at få de ændringer med, som vi synes
vil være idéelle til vores fremtidige kirke. Andre har arbejdet med
at få økonomisk overblik m.v. Vi er mange, der beder om, at
tingene snart må falde på plads, sådan at vi med ro i sindet kan
påbegynde byggeriet og glæde os til, at den nye kirke kan tages i
brug. Der bliver et tidsrum på et uvist antal måneder, fra vores
nuværende lejemål ophører til en ny kirke står færdig, og i den
periode skal vi have fundet en midlertidig løsning. Lad os alle holde
øjne og ører åbne for, hvor vi kan
være i denne periode. På trods af en
meget stor pengegave, vil der
fortsat være brug for, at vi selv
overvejer, om vi kan sætte vores
bidrag op for at byggeriet og vores
daglige arbejde kan løbe rundt. (Det
gælder i øvrigt også, om vi havde
valgt at blive i Vestergade! Dels på
grund
af
forventede
store
istandsættelses-udgifter,
samt
udsigten til at måtte undvære
lejeindtægten fra NCC, der under
alle omstændigheder overvejede at
få deres egen bygning.) Tak til alle

jer, der har bidraget og måske endda øget jeres bidrag i 2015!
Der har været sagt og skrevet meget om ovenstående og megen
energi lagt deri, men samtidig er vi en menighed, der vil virke her
og nu, og ikke bare være i venteposition til de rette rammer viser
sig. Lad os her og nu være kirke for vores lokalområde. Både for
dem, der af særlige grunde har specielle behov for omsorg, men
også for hinanden, og lad os også være et tilbud til dem, der endnu
ikke kender Gud. Lad os med vore liv og vore ord vise, at vi alle
har brug for Guds indgriben i vores liv. Det er ikke vores opgave
udadtil at virke, som om vi har styr på livet, men lad os vise, at vi
er kristne, fordi også vi tager fejl, og har brug for Guds hjælp og
tilgivelse!
Tiden med beslutninger om
kirkesalg og kirkebyggeri har
været hård for mange. Måske
er der også sagt ord, som vi
ville
have
formuleret
anderledes, hvis vi havde haft
tid til at tænke os om, inden
vi sagde dem. Hvis vi har
såret nogen, så lad os, som de
første række hånden frem og
bede om tilgivelse. - Og lad
os tage imod de hænder, der bliver rakt ud imod os! Lad os gå
sammen også i bøn og ved nadverbordet, og række ud mod vores
bror og søster, og dermed tilkendegive, at vi ønsker genoprettelse!
Vi ønsker en menighed, der vil udbrede evangeliet, og det kan vi
ikke, så længe vi selv er sårede!
Lad os mødes og sammen gå ind i fremtiden med alle de
spændende udfordringer, der ligger og venter på os! Jeg er sikker
på, at Gud har store planer, også med vores menighed. Lad os ikke
begrænse Ham, men lad os gøre alt, hvad der står i vores magt,
for at støtte og virkeliggøre hans planer med os og med Sæby
Baptistkirke.
Ud over kirkebygnings-beslutninger er vores sædvanlige arbejde jo
fortsat, men noget ekstra har også været tilføjet. Bl.a. var
loppemarkedet i sommerugerne et nyt, men rigtig godt initiativ, og
mange af menighedens medlemmer og venner brugte mange timer
på at hente effekter, stille loppemarkedet an i de lokaler, som
Sadolin/Botex så velvilligt stillede til rådighed, og ikke mindst holde

åbent flest mulige timer. Og
tænk: Resultatet blev 75.000 kr.
som skal bruges på at være kirke
her.
Samtidig
med,
at
loppemarkedet gav mulighed for
mange samtaler i bybilledet.
NEM og HYGGE aftenerne har
været gode anledninger. Vi har
kunnet sætte os til et veldækket
bord, og nyde at nogle tog sig af
børnene. Tak til ”madholdet” og
børnemedarbejderne, som gjorde
det både nemt og hyggeligt for
både børn og voksne at deltage!
Vi har også på grundlag af vores
drømmeworkshop
med
Jan
Kornholt haft nogle samtaler om
Åbent medlemskab.
Denne samtale er slet ikke slut, men følges bl.a. op af et møde den
16. februar udelukkende med dette emne på ”dagsordenen”. Det
er ikke et beslutningsmøde, men som navnet siger: En samtale,
hvor vi deler drømme og betænkeligheder med hinanden, for
engang at kunne træffe en beslutning, der bliver så god, som det
er muligt med den indsigt, vi hver især har!
Medlemsmæssigt er der også sket ændringer:
To medlemmer og en ven af menigheden er alle døde: Per
Ludvigsen, Peter Christensen, og Jørren Christiansen, og vi tænker
på jer, der har mistet et menneske, der stod jer nær!
Et medlem er udtrådt: Christian Isaksen, men samtidig kan vi
glæde os over at 5 nye medlemmer er kommet til: Bitten og Frede
Kjærsgaard er tilflyttet fra Frederikshavn menighed, og lige før jul
bød vi velkommen til Anne Jakobsen, og Lillian (Sweety) og Ole
Aaberg Petersen, der alle tre tilkendegav deres tro på Jesus Kristus.
To af menighedens hjem har haft familieforøgelse og et andet hjem
har fejret bryllup, og det er altid dejligt, når vi kan dele glæden
med andre. Vi siger tillykke, både til Victoria og hendes familie, til
Johannes og hans familie, samt til Rikke og Niels, der gav hinanden
deres JA.
Ved vore gudstjenester har vi haft hjælp fra Kaj Mortensen, Rasmus
Jonstrup, Karin Christiansen, Mikkel Bræstrup, Anne Marie Winther

og Ole Skagen. Disse har
ligesom
vore
egne
Børnekirkemedarbejdere,
Gospelkoret,
Spejderne,
Doris Trudslev og Moses Lal
Bawi Peng været med til at
berige
vores
gudstjenesteliv. I øvrigt var
vi
til
Økumenisk
gudstjeneste
i
Volstrup
Kirke og havde besøg af
Østervrå Frikirke, ligesom
udflugten i samarbejde med Integrationscaféen
deltagelse i gudstjenesten i Ingstrup Baptistkirke.

indeholdt

Et tilløbsstykke i øvrigt var, da vi inviterede til en aften med Johnny
Cash sange, - dygtigt fremført af fire mænd, der til dagligt synger
i Amager Gospelkor.
Men det er ikke kun de anledninger, der samler mange mennesker,
der er værd at nævne her.
En lille gruppe mødes til bøn i kirken i hver onsdag aften. Det er
helsebringende, og vi kan ønske, at mange flere vil være med til at
bringe vores menighed, vore medlemmer og vore venner frem for
Gud i bøn. Vi har oplevet bønnesvar flere gange, og ikke mindst er
det et godt sted at kunne dele livets store og små spørgsmål. Skulle
det ske, at vi bliver så mange, at fortroligheden forsvinder, er der
bare grundlag for at oprette en gruppe mere! Hold dig derfor
endelig ikke tilbage. Gud hører vores bøn!
Og mange slider med praktiske arbejdsopgaver. Det er ikke altid
så synlig en tjeneste, men hvis ikke I var der, og tog opgaverne
alvorligt, ville det meget snart blive meget synligt!
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket med nedsat medlemstal! I
denne tid, hvor der er så mange vigtige ændringer i vores
menighedsliv, er det absolut ikke et gode! Vi har brug for, at flere
vil tage ansvar, og også være med til at lede vores menighed i
denne periode. Det sidste år har slidt på ressourcerne, men prøv
virkelig at bede Gud om at lede dig til den rette beslutning. Måske
er det i menighedsrådet, du skal lægge din energi de næste par år!
En stor tak til Bente Christensen og Lars Villadsen, som har brug

for en pause lige
nu, og også til
Van,
som
i
efteråret
måtte
sige fra p.g.a.
arbejdspres.
Fra
Arne
og
undertegnede skal
der lyde en stor
tak for samarbejdet også i det forløbne år. Tak for overbærenhed
og støtte, når ansvaret har været tungt. Tak for forbøn! Selv beder
jeg meget om at Gud vil give mig kræfter til opgaven, og at han vil
lede mig dag for dag, så jeg må være, hvor han har brug for mig!
Må Gud velsigne os alle til at løfte den arv, han har givet os! Han
har tillid til os, - må vi være den værdig!
Med kærlig hilsen
Bente Højris

Spejderne
Årsberetning spejderne 2015
Et kort tilbageblik på spejderåret 2015. Vi har altid rigtig mange
gode oplevelser at se tilbage på, og de gode oplevelser er lige netop
det, der gør det hele værd.
I 2015 har vi desværre haft en lille nedgang i vores medlemstal.
Det er vi selvfølgelig kede af, men ved også, at det går lidt op og
ned. Vi tæller ved årets udgang 3 patruljer, med et samlet
spejderantal på ca. 20. Vi er 5 førere pt., så det er vi rigtig glade
for. Vi har fortsat fællesmøder for hele kredsen ca. 1 gang pr. mdr.
Det fungerer fint, og spejderne lærer hinanden rigtig godt at kende!
Spejdernes program har som
altid været præget af mange
gode oplevelser. Både små og
store. Ind i mellem vælger vi at
flytte spejdermøderne til et
andet sted. Vi har været på
klatretur, lavet bål i træhytten i
Gybel skov, sejlet i kano, været
på lejr og meget andet.

Overnatning
Vi har en tradition om, at
afholde min 2 overnatninger i
Knasten om året. Vi mødes
fredag eftermiddag, laver mad
og hygger os med spejderne.
Det er en rigtig hyggelig
overnatning, hvor der bare er
tid til at være lidt mere
sammen end ved de ugentlige
møder.
Gilwell
I 2015 færdiggjorde 3 af vores førere korpsets øverste
lederuddannelse. Det er vi naturligvis rigtig glade og stolte over.
Skovens Dag
De sidste par år har vi deltaget i
Skovens dag. Et arrangement, som
Nordjyske Bank står for. Vi får trillet
dej til 200-300 snobrød og sat kiks om
mindst ligeså mange skumfiduser. For
ikke at tale om alle de ture, der bliver
sejlet op og ned af åen:-) Vi får hygget
og snakket med en masse børn og
forældre. En god dag, hvor vi kommer
ud og viser uniformen frem!
Divisionsturnering i Østervrå
9.-10 maj deltog vores spejdere i divisionsturnering i Østervrå.
Temaet for årets turnering var eventyr fra Disney. Alle havde en
super god weekend blandt prinsesser og havfruer. Vejret viste sig
desværre fra den rigtig våde side. Regnen silede ned fra start til
slut. Godt, at der blev improviseret, og alle kom i læ for regnen
lørdag aften. Vores troppatrulje vandt deres turnering, så det var
rigtig flot. Stort tillykke.
Sommerlejr 2015
Vi tog igen på sommerlejr på Trevæld spejdercenter i Kr.
Himmelfartsferien. Vi var sammen med 300 andre spejdere fra
forskellige korps. En centerlejr, hvor alt program var fastlagt.
Dermed kunne vi bare være deltagere, og have bedre tid til at
hygge, og være sammen med spejderne. En rigtig fin lejr.

De store spejdere tog så igen på lejr i
sommerferien. De var med Vrå kreds på
deres sommerlejr i Rold skov og det blev en
rigtig god uge med nye venskaber.
Teater i Aalborg
i december tog vi 20 forældre og spejdere
afsted til teater i Aalborg. Vi skulle
selvfølgelig se Emil fra Lønneberg, hvor en
af vores dygtige spejdere havde en
hovedrolle som Ida. En rigtig god oplevelse
for både børn og forældre.
Spejdergudstjeneste
December var travl, og vi havde også i samarbejde med Bente
Højris planlagt en spejdergudstjeneste. En gudstjeneste, hvor der
både var forberedt og blev improviseret med Bibliodrama. 1000 tak
for hjælpen til Bente.
Det var kort fortalt nogle af de dejlige oplevelser vi hvert år har
sammen med spejderne. Tak til alle jer, som yder en frivillig
indsats, for at få det hele til at fungere. Der skal også lyde en stor
tak til de menighedsmedlemmer, som hjælper med formidling af
det kristne budskab hver mandag. Vi er stadig glade for jeres
besøg.
Spejderhilsen
Birgitte Vallin

Digital Mission
Vi har i år haft en nedgang i dem, der modtaget vores cd’er. Skulle
der være nogle, der har behov for at lytte til vores Gudstjenester
hører jeg gerne. De fleste prædikener kan findes på vores
hjemmeside men vi kan desværre ikke bringe hele gudstjenesten
på nettet pga. rettigheder mht. salmer.
Nulle og Jørgen Jørgensen har ønsket at stoppe med at uddele
cd'ere og der skal lyde en meget stor tak for deres arbejde med at
uddele cd'ere med tilhørende besøg hver uge. Har du lyst til at være
med til at udbringe hører jeg gerne fra dig.
På vores hjemmeside og Facebook side opdaterer vi løbende med
de arrangementer, vi har i kirken. Der reklameres for særlige

arrangementer især på Facebook og her har vi haft en god effekt
med både at bringe nyheder og minde om arrangementer.
Hilsen
Jan Christensen

Integrationscaféen
Integrationscaféen har også i 2015 stort set holdt sine samlinger
søndag formiddag i forbindelse med gudstjenesten.
Ud over børnekirke, hvor nogle chin-børn trofast er med, er der
mulighed for at få hjælp til papirer og en hyggelig snak på dansk
rundt kaffebordet efter gudstjenesten.
I juni havde vi en udflugt til Vestkysten, som blev indledt med
gudstjeneste i Ingstrup Baptistkirke. Derefter gik turen til Gateway
Blokhus hvor vi spiste frokost og hyggede os på naturlegepladsen.
Vi fik bagt vores eget brød og boller i naturbageovnen, og grillede
pølser. Derefter skulle vi videre, men på grund af den stærke vind,
blev der hurtigt lavet om på planerne. Vi fik et besøg i den smukke
Rododendron park i Brønderslev, før vi satte kursen hjemover. Der
var vi vidne til en flok køer, som var kommet uden for hegnet og
lige skulle af vejen, før vi kunne køre videre.
Også denne sommer har Integrationscaféen haft køkkenhave – og
der er blevet dyrket bl.a. tre forskellige slags kål, samt kartofler,
rødbeder og løg. Der er en lille flok som er meget ivrige i at passe
haven, men der er plads til flere, og
vi regner med at gentage successen
i 2016.
I november havde vi en aften i Sæby
bowlingcenter, som efter bowlingen
blev
afsluttet
med
buffet.
Arrangementet var i lighed med i
fjor, godt besøgt af både nye og
gamle danskere.
Vi tror at vi fortsat kan hjælpe
nydanskere til at integreres i det
danske samfund. Med god støtte fra
kommunen, og med brug af de
midler vi får ind i kontingent, har vi

muligheder for også at lave spændende arrangementer i 2016!
Integrationscaféens fremtid afhænger i højeste grad af, hvor
mange som støtter op om arrangementerne, og bestyrelsen er
meget interesserede i at modtage tips til ønskede arrangementer.
Hilsen
Solveig Ørvad

Sæby Gospel Kor
Det har været et noget turbulent år ....
Vi har været 19 kormedlemmer og vi har nydt hver eneste øvelse,
som er hver anden onsdag.
Vi sang på torvet til Kirkens Åbent hus og selvom vi kun var ganske
få der kunne deltage denne dag gik det rigtigt fint.
Og igen i år sang vi til støttekoncert for Hospice Vendsyssel.
Vi holdt også en julekoncert i arresten i Frederikshavn og
selvfølgelig også i Sæby Baptistkirke.
Men desværre har Jette meddelt at hun vil stoppe fra nytår.. og det
har lagt en dæmper på glæden i koret.
Men heldigvis efter stor søgen har Kristina Thoft sagt at hun gerne
vil prøve om det er noget for os og hende selvfølgelig ....og efter 1
øveaften ser det rigtigt godt ud.
Så nu skal vi prøve at øve hver onsdag. Jeg vil gerne på hele korets
vegne sige tusind tak til Jette. Hun var helt fantastisk og vi vil savne
hende.
Hilsen
Kirsten
Rasmussen

Mærkedage i 2016
Dåbsdage i 2016
Evald Johansen
Ruth Nørgaard Jensen
Lotte Bredahl Larsen
Helena Nielsen
Mai-Britt Skov
Alice Jacobsen
Lars Villadsen
Kurt Mørkbak
Niels Thomas Pedersen
Jeppe Jæger Christensen
Anne Trudslev
Solveig Ørvad
Stig Elversøe
Dorte Vejby
Lilli Nielsen
Frede Kjærsgaard

10. januar
03. februar
16. februar
05. marts
07. marts
14. marts
14. marts
01. april
02. april
21. april
21. april
21. august
23. august
23. august
14. oktober
02.december

45
70
30
10
40
45
45
60
55
25
25
30
35
35
60
60

(Begyndelsen af 2017)
Lisbeth Isaksen
Pia Engvad Madsen
Lissy Jørgensen

14. februar
31. marts
31. marts

80 år
15 år
15 år

*) Optagelsesdag

år
år
år
år*
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Fødselsdage i 2016
Erik Augustesen

22. januar

93 år

Lilli Nielsen

22. februar

93 år

Ragna Nielsen

04. april

92 år

Inga Jensen

21. april

80 år

Werner Nielsen

26. april

90 år

Ruth Nørgaard Jensen

28. april

83 år

Bodil Jensen

04. maj

84 år

Maja Jensen

06. maj

81 år

Henning Nielsen

16. juni

70 år

Vivva Laany Jensen

24. juni

85 år

Kirsten Hafstein Eriksson

30. juni

60 år

Stig Elversøe

22. september

50 år

Lykke Johansen

27. september

87 år

Lisbeth Isaksen

18. oktober

99 år

Hans Ludvigsen

30. oktober

70 år

Bodil Johansson

14. november

89 år

Eva Kanstrup

20. november

94 år

Lykke Nielsen

27. november

96 år

Lissy Jørgensen

03. december

83 år

Niels Thomas Pedersen

19. december

75 år

Ole Aaberg Petersen

11. januar

70 år

Erik Augustesen

22. januar

94 år

Solveig Ørvad

05. februar

50 år

Lilli Nielsen

22. februar

94 år

Kirsten Rasmussen

25. marts

60 år

(Begyndelsen af 2017)

Menigheden ønsker
HJERTELIG TILLYKKE

Medlemsstatistik
Medlemstal den 1. januar 2015

77

Tilgang:
Døbte
Optaget på bekendelse
Tilflyttet
I alt

0
3
2
5

Døde
Fraflyttet
I alt

2
1
3

Afgang:

Medlemstal den 31. december 2015

79

Navne:

Bitten og Frede Kjærsgaard er tilflyttet fra Frederikshavn
Baptistkirke.
Lillian (Sweety) og Ole Aaberg Petersen, samt Anne
Jakobsen er optaget på bekendelse.
Christian Isaksen har ønsket at udtræde af vores menighed.

Døde:
Per Ludvigsen, døde den 7. marts 2015.
Peter Christensen, døde den 9. oktober 2015.
samt ven af menigheden:
Jørren Christiansen, Lyngså, døde den 1.
december 2015.
Den, der tror på Sønnen, har evigt liv! ( Johs.
3,36)

Vielse:
Rikke og Niels Wellendorf blev viet i Sæby Baptistkirke
den 30. maj 2015.

Nyfødte og barnevelsignelser:
A Khun og Van Vans datter Victoria blev født den 10.
juli 2015 og velsignet den 1. november 2015.
Dasi og Ral Heis søn Johannes blev født den 27.
november 2015.

Tillykke!

201
6

Baptistkirken i Danmark er pr. 1. juli 2013 ophørt
med at føre kirkebøger, og dette medfører
følgende ændringer:
Fødsler, navngivning og navneændring:
Baptistkirken i Danmark behandler ikke længere sager
om navngivning og navneændring for medlemmerne.
Kontakt i stedet: www.personregistrering.dk
Vielser:
Der er to fremgangsmåder i forbindelse med vielse:
1) Borgerlig vielse: Parret lader sig vie på rådhuset og
kan derefter få en ”kirkelig velsignelse” – d.v.s. en
gudstjeneste med forbøn for de nygifte. En kirkelig
velsignelse kan forestås af hvem som helst.
2) Vielsen med juridisk gyldighed kan foregå i en baptistkirke.
Mindst den ene part skal være medlem af en dansk
baptistmenighed. En præst skal forestå vielsen. Parret, der ønsker
at blive viet, aftaler vielsen med præsten og indhenter en
prøvelsesattest hos brudens bopælskommune. Prøvelsesattesten
må på vielsesdatoen ikke være over fire måneder gammel.
Attesten afleveres til præsten, som skal forrette vielsen.
Ønskes navneændring i forbindelse med vielsen, skal der søges i
god tid (mindst 14 dage) før. Dette gøres med Nem ID på
www.borger.dk

Dødsfald:
Begravelser/bisættelser kan forrettes af enhver (præst
eller lægperson), som den afdøde på forhånd eller de
pårørende har ønsket til opgaven.
Attester:



Vielsesattester fra perioden1952/53 til 31. juni 2013 kan
bestilles hos Statens Arkiver (se nedenfor *).
Fødsels- og navneattester og dødsattester fra perioden
1952/53 til 30. sept. 1968 bestilles hos Statens Arkiver (se
nedenfor *).





Fødsels- og navneattester og dødsattester fra perioden
efter 1. okt. 1968 bestilles
på www.personregistrering.dk eller på folkekirkens
kirkekontor i det sogn, hvor personen bor.
Alle attester fra tiden efter 1. juli 2013 bestilles på
www.personregistrering.dk eller på kirkekontoret (fødselsog navneattester) og hos kommunen (vielsesattester).

*Sæby Menigheds kirkebog befinder sig nu på:
Landsarkivet for Nørrejylland, Ll. Sct. Hans Gade
5,8000 Viborg
Telefon: 86 62 17 88 / Fax: 86 60 10 06 /
E-post: mailbox@lav.sa.dk

Vejledning vedrørende oprettelse af testamente:
Hvis man i sit testamente ønsker at betænke Sæby
Baptistkirke, bør testamente oprettes for Notarius.
(Dommerkontoret)
Menighedsrådsformanden eller kassereren er dig gerne
behjælpelig med dette.
Det anbefales, at testamentet formuleres som følger:
Det er endvidere mit ønske,
(fulgt af enten)
- at der til fri rådighed for Sæby Baptistkirke skal
tilfalde denne et beløb på i alt kr. ……
(eller)
- at Sæby Baptistkirke skal arve __ % af alt,
hvad jeg efterlader mig af penge eller penges
værdi.

Bidrag/gaver til menigheden

Ifølge Ligningslovens § 8A gives der skattefradrag for
gaver til godkendte, velgørende foreninger. Gaver til

menigheden er derfor fradragsberettigede under visse
betingelser:






Det maksimale fradrag pr. år er 15.000 kr. for
2015 go 15.200 for 2016
Der gives fradrag for hele gavebeløbet
Begge ægtefæller kan opnå fradraget
Du skal oplyse dit cpr-nummer for at få fradrag,
idet gaver skal indberettes til SKAT af
modtageren
Sæby Baptistkirke er godkendt til at modtage
gaver og foretager indberetning

Reglerne vedr. forpligtigelses erklæringer er uændret
jf. Ligningslovens § 12

Forslag til ny kirke

Menighedens arbejdsgrene
Oversigt over ledere og medarbejdere
SPEJDERNE

Kredsfører:

Birgitte Vallin, Rebslagervej 19, 9300 Sæby, tlf. 20784554

Kredskasserer:

Stig Elversøe, Bødkervej 34, 9300 Sæby, tlf. 98467765

Flokførere:

Bente Helledie Thomsen, Grit Theilgaard, Carl Rømer,
Søren Jacobsen, Birgitte Vallin

Udlejning:
Pedel:

Niels Djernæs og Kirsten Christensen - tlf. 21802057
Steen Jacobsen
Henning Rasmussen

Knasten

Kredsråd
Forældrerepræsentanter:
Menighedsrepræsentanter:
Spejderrepræsentanter:

Camilla Sørensen (2016)
Tina Hejslet (2017)
Steen Jacobsen (2016)
Henning Rasmussen (2017)
Birgitte Vallin

INTEGRATIONSCAFÉ

Solveig Ørvad - tlf. 25 54 49 33

SÆBY GOSPEL CHOIR
Menighedens kontaktperson

Kirsten Rasmussen, Munkevang 10, 9300 Sæby – tlf. 98 40 18 16

DIGITAL MISSION

Jan Christensen, Sofie Brahes Vej 9, 9300 Sæby– tlf. 98 46 45 68

Årsbudskabet er udgivet af Sæby Baptistkirke 2016
Redaktion: Jan Christensen

