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Beretninger
Må Kristus bo ved troen i jeres hjerter, og I være
rodfæstede og grundfæstede i kærlighed (Ef. 3,17)
Kære menighed, kære venner!
En menighed, der har Kristus boende i de enkeltes hjerte, og
tilmed er fast forankrede i kærlighed, en sådan menighed er
uovervindelig. Sæby Baptistkirke står i mange udfordringer i
denne tid, men husk på, at så længe Kristus er i jeres hjerter og
I er forankrede i kærligheden, kan I trygt se fremad. Gud vil
være med jer, og lede jer af sine veje!
Ved ophøret af min ansættelse lovede jeg at skrive beretning for
perioden januar til august 2016. Og det gør jeg hermed glad og
gerne!
Årets første 8 måneder er kendetegnet af dejlige og meget
forskelligartede gudstjenester med menighedens egne kræfter
eller med besøg af gæstetalere. Spændende børnegudstjenester
med ivrige og engagerede børn. Dejlig musik, som regel leveret
af Jette Klarup og Jan Christensen. Dejlige gospelrytmer,
højtidelige nadverfejringer osv. Vi kunne også glæde os over at
tage imod to små børn, som vi fik lov til at barnevelsigne:
Johannes og Alberte.
Et par gange blev der givet mulighed for at vi efter søndagens
gudstjeneste, kunne blive i kirken i en ekstra ½ time, hvor vi fik
mulighed for at drøfte prædikenens indhold. Det var givende!
Vi havde "Hele kirken synger", med medvirken af Birgit Hansen,
Stig Elversøe, Inger Grund, Ruth Thingbak og Jette Klarup. Igen
oplevede vi at denne kombination af "kendte" navne, og deres
yndlingssalmer trækker mange til kirken.
Af særlige begivenheder vil jeg fremhæve vore to
havnegudstjenester, hvoraf den første blev holdt i forbindelse
med musikfesten som en økumenisk gudstjeneste, med masser
af regn, musik ved Sæby Brass Ensemble, fællessang og sang
ved Trio Acapella, samt 3 små prædikener, holdt af Peter Jessen,
Kate Hyldgaard og undertegnede. Det med regnen passede
perfekt til temaet for gudstjenesten, som var "vand"!

Sommerens sidste havnegudstjeneste, som vi var alene om, var
velbesøgt, og her var vejret med os.
I sommeren 2016 havde vi en god flok deltagere med på
Sommerstævnet i Lindenborg. Et dejligt fællesskab blev det til,
som kan udbygges til næste sommer. Det er altid skønt at være
flere om at opleve inspirerende undervisning, fordi det så er
lettere at dele begejstringen, når man kommer hjem.
I hverdagene var der mulighed for at mødes til bøn en aften om
ugen. Nogle gange spiste vi sammen i private hjem eller til Nem
og Hygge-dage i kirken. En af disse Nem og Hygge dage var
sammen med spejderne, en anden sammen med gospelkorets
medlemmer og familier. Og flere gange fik vi også muligheden
for at mødes i private hjem til sangaftener.
Et af de emner, der optog os i foråret, var om vi skulle ændre
menighedens regler for medlemsoptagelse. Vi drøftede det flere
gange, og resultatet blev, at vi Sæby Baptistkirke fremover har
det, vi kalder Åbent medlemskab, hvor et menneske kan blive
medlem på bekendelse af sin tro på Jesus Kristus, uden
nødvendigvis at være døbt. For nogle føles det, som om vi
dermed har afskaffet dåben. Sådan ser jeg det ikke! Men den er
ikke længere en forudsætning for eller knyttet til
medlemsoptagelsen, men kan finde sted efterfølgende, på det
tidspunkt, hvor medlemmet er klart til det. For mig er det vigtigt,
at vi ikke glemmer at forkynde dåben. Kristus har budt os at
gøre det!
Da vi gik ind i 2016, var det med et meget indskrænket
menighedsråd, idet 3 pladser stod tomme. Dejligt var det, da vi
igen blev fuldtallige, idet Doris Trudslev, Steen Jacobsen og Linda
Villadsen alle blev valgt ind ved vores årsmøde i marts. Og dette
menighedsråd fik så en stor ekstra opgave pålagt, da jeg efter få
måneder kunne forberede menighedsrådet på, at de snart ville få
min opsigelse.
Min situation var den, at jeg efter 19 år i Sæby følte at nye
kræfter måtte til, og give det, som jeg ikke har været i stand til
at give menigheden. Ikke at jeg ikke er bevidst om mine stærke
sider, som jeg med glæde har brugt i blandt jer, men ingen kan
alt, og nu følte jeg, tiden var kommet, hvor både menigheden og
jeg trængte til nye udfordringer. Jeg har grundigt overvejet

hvornår det "rigtige" tidspunkt er at sige op, men det tror jeg
aldrig det findes, med mindre alt er gået i hårdknude, og det
ønskede jeg jo ikke for nogle af os.
Mine tanker er fortsat hos jer. Jeg håber, at der meget snart
kommer en løsning med hensyn til kirkebygning, så I kan komme
videre med alt det spændende, som ligger foran jer og venter på
at blive taget fat på.
Og selv glæder jeg mig over de udfordringer, som jeg er flyttet
til, og føler, at jeg kan gøre gavn i. Og det er altid dejligt at
komme tilbage og prædike i blandt jer, og en særlig glæde var
det at komme tilbage og få lov at døbe Cung den 18. december.
Pas godt på ham, og på hinanden, store som små. I er Guds gave
til Sæby!
Kærlig hilsen og TAK for alt, vi har delt sammen,
Bente Højris

Menighedsrådet.
Fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak til Bente Højris for
hendes tjeneste her i menigheden i de sidste 19 år.
Tak for loyalt og godt samarbejde.
Vi takker for at Bente Højris fortsat
vil gøre tjeneste hos os.
Efter Bente Højris fratræden som
præst den 28 august 2016 har
menigheden kunnet holde
Gudstjeneste hver søndag. Tak til
alle der har gjort dette muligt.
Gudstjenesterne har været meget
forskelligartede, både i indhold og
form.
Fra 4 kvartal kan nævnes
Brunchgudstjeneste med andagt.
Det er en dejlig anledning hvor
specielt det sociale samvær har
gode betingelser.

En ganske anderledes Gudstjeneste havde vi med Raymond
Jensen fra Vårst, hvor emnet var Gudsbilleder.
Vi har haft en dejlig Gospelgudstjeneste, samt en spændende
børnegudstjeneste.
En stor glæde har været at vi ved Gudstjenesten den 11/12
kunne optage Bente Kristensen som medlem af menigheden, og
at vi den 18 december havde dåb af Cung.
Igen i år kunne vi fylde krypten til en dejlig julemiddag og
pakkespil.
Andre gode ting der sker i vores menighed er at der på
nuværende tidspunkt er tre ”Hjemmegrupper”, der mødes ca.
hver 3-4 uge. Her drøftes såvel åndelige som almene emner der
optager medlemmerne.
Fra menighedsrådet skal lyde
en stor tak for godt
samarbejde i året der er gået.
Vi beder om Guds velsignelse
til det arbejde der ligger foran
os.
De kærligste hilsner
menighedsrådet.

Spejderne
Spejderåret 2016 - et år med mange gode oplevelser for vores
spejdere. Vi har altid rigtig mange gode oplevelser at se tilbage
på. De gode oplevelser med naturen, hinanden og det kristne
budskab, er det der gør spejderlivet til noget ekstraordinært.
I 2016 har vi desværre igen haft et fald i vores medlemstal. Vi
tæller ved årets udgang 3 patruljer, med et samlet spejderantal
på ca. 15. Vi er dog glade for, at være en del af en by, som
summer af foreningsaktiviteter for alle. Vi er mange om de
samme børn, og i øjeblikket er spejder ikke højest på

prioriteringslisten. Vi
arbejder dog hele tiden
med vores synlighed samt
og forsøger at skaffe flere
børn til vores kreds.
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. I
2016/2017 har vi også valgt, at beholde spejderne i Knasten. Det
fungerer fint pt., men er selvfølgelig kun en mulighed så længe vi
ikke er så mange.
Vores aktiviteter er mange, men herunder er et kort udpluk.
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. Sidste overnatning valgte vi, at starte op med en tur i
svømmehallen. En herlig tur, hvor der blev brændt krudt af inden
spejderhygge og overnatning i Knasten. Der blev også tid til løb
med forskrækkelser i skoven.
Brownsea
Vi havde 5 spejdere med på Korpsets Brownsealejr på Øksedal.
En rigtig god spejderoplevelse for de store spejdere. De kender
efterhånden spejdere i hele landet og glæder sig til flere af de
rigtigt spændende ting som Gruppespejdere.
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!
Sommerlejr 2016

Sommerens lejr blev afviklet på Øksedal under mottoet:
”spejderliv – viser vej”. Vi havde 9 spejdere med, og delte
lejrplads med Vrå Kreds. Det var en rigtig god lejr, hvor
spejderne hyggede sig med gode aktiviteter og ikke mindst
spejderkammerater fra hele Danmark. Nu ser alle frem til den
helt store fællesspejderlejr i 2017 i Sønderborg med ca. 30.000
deltagere.
Juleaktiviteter på torvet og julebag
I efteråret fik vi en henvendelse fra Sæby handelsstandsforening,
om aktiviteter på torvet i dec. mdr. Vi valgte at lave samarbejde
med KFUM og FDF, og fordelte vagterne blandt de 3
spejderkorps. Rigtig mange spejdere og forældre hjalp til på
torvet med snobrød, juledekorationer og salg af kakao og
småkager.
Småkager havde vores spejdere bagt på hotel Viking en mandag
aften i november mdr. Et rigtig fint arrangement, som alle
hyggede sig med.
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 til vores spejdermøder.
Spejderhilsen
Birgitte Vallin

Digital Mission
Vi har optaget Gudstjenester og andre anledninger gennem året.
Desværre har lyden ikke altid været helt perfekt men vi arbejder
på at finde nogle bedre mikrofoner.
Tak til alle, der hjælper med at formidle CDere.
Vores hjemmeside er godt besøgt ligesom vi forsøger at anvende
Facebook til at reklamere for især specielle anledninger.
Hilsen
Jan Christensen

Integrationscaféen

Integrationscaféen har også i 2016, som i de foregående år,
hovedsagelig haft sine samlinger søndag formiddag med
børnekirke for både chin-børn og andre børn som har været i
kirke. Nogle gange er der også blevet lavet et lille børnekor under
gudstjenesten. Børnene har øvet sange som de har sunget for
menigheden i slutningen af gudstjenesten.
Efter gudstjenesten har der været mulighed for fællesskab rundt
om kaffebordet og evt. hjælp til papirer o.l.
I juni havde vi en flot udflugt til Randers regnskov. To store
busser blev fyldt, og vi fik en uforglemmelig dag sammen.
I november var vi en tur i Leos legeland i Aalborg hvor børn og
voksne, danskere og nydanskere, kunne lege sammen og have
fællesskab.
Den lille sædvanlige flok har arbejdet ihærdigt med
Integrationscaféens køkkenhave og har da også høstet noget,
men der har været en del udfordringer med avlen i år.
Takket være kommunal støtte har vi i 2016 haft mulighed for at
fortsætte vores arbejde blandt nydanskere i Sæby og omegn.
Hilsen
Solveig Ørvad

Sæby Gospel Kor
Vi startede 2016 med ny korleder, Christina Thoft fra Hjørring, og
hun har gjort underværker for koret.
Koret har haft en fin fremgang, så vi nu er 26 betalende
medlemmer, som mødes hver onsdag aften i kirken kl. 19, og vi
glæder os til hver øveaften.
Vi har været ude og synge
- først ved forårskoncerten
som var søndag den 29.
maj. Det var desværre kun
et lille publikum, som
mødte op, men vi havde en
dejlig aften.
Hen over sommeren søgte
koret Roblon og Vanggård
fondene om støtte til
musikanlæg og begge steder var de gavmilde, så vi nu har fået
nyt udstyr, og det gør ikke noget dårligt for koret. Nu mangler vi
bare en til at spille klaver til vores koncerter, så Christina kan
koncentrere sig om at dirigere.
Vi blev kontaktet af Y`s Mens klubben, de ville gerne have os til
at synge et par sange til deres jubilæumsfest i Lyngså Kirkehus
den 10. september. Det blev en succes, der gav koret et løft, og
troen på at vi kunne skabe glæde var meget tydelig til dette
arrangement.
Julekoncerten i Kirken var
en god aften med et fint
fremmøde og en god
stemning.
Vi har igen i år været i
Arresten og synge julen
ind, som sædvanligt en
dejlig oplevelse.
Vi var i Lyngså Kirke og
give julekoncert, og det
var også en dejlig aften.

Det er dejligt at være sammen både til koncerterne og vores øve
aftener, der er en dejlig og munter stemning og vi har et godt
sammenhold. Christina har af og til en udfordring i at få ørenlyd.
Vi glæder os til 2017, hvor vi skal fejre vores 20 års jubilæum.
Hilsen
Bente Kristensen

Sangaftener
Endnu et år er gået, og vi kan med glæde huske tilbage på
mange dejlige sangaftner.
Vi har hygget os ved disse aftner og fået rørt stemmebåndene
rigtigt meget.
Tak til alle jer, der i årets løb åbnede jeres hjem, så vi kunne
holde sangaften der.
Vi er meget glade for at flere nye også har haft lyst til at være
med disse aftner, for det er nu engang sjovest at synge, når vi er
mange.
Der er altid plads til nye til vores sangaftner og vi synger et bredt
repertoire, så der er noget for enhver smag.
Tak fordi også nye i vores kreds har lovet at lægge hus til
kommende sangaftner.
Vi har et dejligt fællesskab disse aftner, både gennem sang,
andagt og hyggesnak omkring kaffebordet.
Hilsen
Bente Christensen

Status vedrørende kirkebyggeri pr. 24. januar 2017
Som Niels Ørvad informerede om ved gudstjenesten d. 18.
december 2016, så er entreprenøren kommet med sit tilbud på at
bygge kirken.
Arkitekten har derefter sammen med revisor Peter Berg set på
det tilsendte materiale. Der er store udfordringer med at få
budgettet til at holde, så der skal en hel del besparelser til.
Når arkitekten, entreprenøren og revisoren har fundet en løsning,
så vil menigheden herefter kunne tage stilling til, om vi skal byde
på grunden.
Tilbuddet på grunden skal være indgivet til kommunen inden den
første uge i marts for at komme med til næste møde i
kommunens økonomiudvalg, som er d. 22. marts.
Hilsen Menighedsrådet

Kirkens formålsparagraf
Sæby Baptistkirkes formål er at være et kristent fællesskab
og herudfra at forkynde det kristne evangelium.

Visioner til 2020




Et aktivt Cafémiljø
Vi vil være 150 medlemmer og 500 aktive
Vi vil have en kirke der er attraktiv for børn og deres
familier

Vi vil kendes på at være…





en attraktiv kirke, der tør flytte sig med den tid vi befinder
os i
et åbent og kærligt fællesskab, der afspejler Guds væsen
en kirke, der taler nutidens sprog
en kirke, der rummer alle

Missionsstrategi



Vi har en egnet bygning
Vi ønsker at kende og møde menneskers behov



Vores fællesskab er imødekommende, kærligt, åbent og
attraktivt for andre end os selv

Dåbsdage i 2017
Lisbeth Isaksen

14. februar

80 år

Lissy Jørgensen

31. marts

15 år

Pia Engvad Madsen

31. marts

15 år

Van Chawn Lian

08. april

10 år

Sui Tha Zi Lian

08. april

10 år

Steen Jacobsen

22. april

55 år

Doris Trudslev

22. april

55 år

Laila Kit Jørgensen

31. maj

30 år

Bo Jørgensen

31. maj

30 år

Poul Ørvad Jensen

25. juni

45 år

Inge Hjort

25. juni

45 år

Vivva Laany Jensen

13. juli

70 år

Henning Nielsen

21. oktober

10 år*

Van Hmun Thawng

21. oktober

10 år

Ral Hei Ca Thang

28. oktober

10 år

Kirsten Hafstein Eriksson

03. november

15 år

Maria Trøjelsgaard Nielsen 23. november

20 år

Palle Højris Pedersen

23. november

20 år

Bodil Johansson

10. januar

75 år

Hans Ludvigsen

17. februar

55 år

Adelheid Leth

24. marts

55 år

Michael Nørgaard Jensen
år

26. marts
26. marts

40

(Begyndelsen af 2018)

*)Optagelsesdag

Fødselsdage i 2017
Ole Aaberg Petersen
Erik Augustesen
Solveig Ørvad
Lilli Nielsen
Peter Trudslev

11.
22.
05.
22.
08.

januar
januar
februar
februar
marts

70
94
50
94
45

år
år
år
år
år

Kirsten Rasmussen
Van Chawn Lian
Werner Nielsen
Bodil Jensen
Poul Ørvad Jensen
Helena Nielsen
Ruth Thingbak
Kirsten Christensen
Jette Larsson
Lisbeth Isaksen
Doris Trudslev
Lotte Bredahl Larsen
Bodil Johansson
Lykke Nielsen

25.
26.
26.
04.
08.
10.
06.
06.
06.
18.
25.
10.
14.
27.

marts
april
april
maj
juni
juni
juli
september
oktober
oktober
oktober
november
november
november

60 år
45 år
91 år
85 år
60 år
65 år
80 år
65 år
65 år
100 år
70 år
45 år
90 år
97 år

15.
22.
16.
22.
28.
20.
29.

januar
januar
februar
februar
februar
marts
marts

55
95
60
95
40
70
30

(Begyndelsen af 2018)
Laila Kit Jørgensen
Erik Augustesen
Carsten Skakkebæk
Lilli Nielsen
Ral Hei Ca Thang
Steen Jacobsen
Tine Borup Nielsen

år
år
år
år
år
år
år

Menigheden ønsker
HJERTELIG TILLYKKE

Barnevelsignelser
Dasi og Ral Heis søn Johannes velsignet d. 6. marts 2016
Rikke og Niels Villadsen Wellendorfs datter Alberte født 28. marts
2016 og velsignet 22. maj 2016

Medlemsstatistik
Medlemstal den 1. januar 2016

79

Tilgang:
Døbte
Optaget på bekendelse
Tilflyttet
I alt

1
2
2
5

Døde
Fraflyttet
Udtrådte
I alt

2
4
2
8

Afgang:

Medlemstal den 31. december 2016

76

Efter 1. januar er:
Kirsten og Hans Thomsen tilflyttet
Hanne Berg er udtrådt

Navne:
Lone og Finn Daugaard tilflyttet fra Bethelkirken i Aalborg
Dasi Dar er optaget på bekendelse
Bente Kristensen er optaget på bekendelse
Ram Lian Cun blev døbt den 18.december 2016
Cherry Par og Moses L.B. Peng er fraflyttet til Esbjerg
Bente Højris og Arne Pedersen er fraflyttet til Brovst
Evald Krogh Johansen er udtrådt
Elin Margrethe Pedersen er udtrådt

Døde:
Ragna Marie Nielsen døde den 14. juni 2016
Eva Kanstrup døde den 8. oktober 2016
Den, der tror på Sønnen, har evigt liv! (Johs. 3,36)

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 15.200 for 2016 og 15.600 for
2017.
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. forpligtigelseserklæringer er uændrede jf.
Ligningslovens § 12. Kontakt Niels Ørvad eller Lars
Villadsen.

Forslag til ny kirke

Menighedens arbejdsgrene
Oversigt over ledere og medarbejdere
SPEJDERNE
Kredsfører:

Birgitte Vallin, Rebslagervej 19, 9300 Sæby, tlf. 20 78
45 54

Kredskasserer:

Stig Elversøe, Bødkervej 34, 9300 Sæby, tlf. 98 46 77
65

Førere:

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

Knasten
Udlejning:
Pedel:
Kredsråd
Forældrerepræsentanter:
Menighedsrepræsentanter:
Spejderrepræsentanter:
INTEGRATIONSCAFÉ

Niels Djernæs - tlf. 21 80 20 57
Steen Jacobsen
Henning Rasmussen
Camilla Sørensen (2018), Kirsten Gammelgaard
(2017), Henrik Sørensen
Vacant
Henning Rasmussen (2017)
Birgitte Vallin
Solveig Ørvad - tlf. 25 54 49 33

SÆBY GOSPEL CHOIR
Menighedens kontaktperson

Kirsten Rasmussen, Munkevang 10, 9300 Sæby – tlf.
20 23 98 16

SANGAFTENER

Bente Christensen, Sofie Brahes Vej 9, 9300 Sæby –
tlf. 42 32 27 27

DIGITAL MISSION

Jan Christensen, Sofie Brahes Vej 9, 9300 Sæby– tlf.
42 67 04 00

Baptistkirken i Danmark er pr. 1. juli 2013 ophørt med at føre kirkebøger, og
dette medfører nogle ændringer, der kan findes på Baptistkirken i Danmarks
hjemmeside her:
http://www.baptistkirken.dk/vaerktoejskassen/menighed/
Det gælder Vielser og Attester. Vedr. begravelser kontaktes den lokale bedemand.

Årsbudskabet er udgivet af Sæby Baptistkirke 2017
Redaktion: Jan Christensen

