Kælderen i Hjørring Baptistkirke renoveres
- Et praktisk udvalg og medhjælpere søges af menighedsrådet
På menighedsmødet den 16. september har menigheden besluttet sig for at
renovere kælderen med stor opbakning! Lige nu er det mest børnekirken, der
benytter rummet, men vi satser på, at den renoverede kælder vil tilbyde en
varm og hyggelig atmosfære, som flere grupper vil benytte. Planerne omfatter
nye møbler og en udstillingsvæg, samt en hyggekrog med en tavle og et
smart-tv, hvor børnene og andre kan samles for bl.a. at høre/læse historier
og deltage i undervisning. Herudover vil der være strukturelle opdateringer
som f.eks. nye radiatorer og rør, lyddæmpende plader i loftet, og renovering
af væggene.
Praktisk udvalg
Der er brug for folk, som er villige til at være en del af et
praktisk udvalg sammen med flere medlemmer af menighedsrådet. Det praktiske udvalg vil deltage i planlægning af
arbejdsdage og udføre praktiske ting i forbindelse med
projektet.
Medhjælpere på arbejdsdage
Herudover har vi brug for folk, som er villige til at hjælpe på arbejdsdage i
kælderen med alt muligt som f.eks.
- at fjerne tapet og møbler
- at male
- at sætte lyddæmpere op
- at lave mad til medhjælperne
- at rydde op og gøre rent
Hvis du er villig til at deltage, henvend dig gerne til:
Mads Andersen (mads.dalgaard25@gmail.com)

Omsorg for det enkelte: Frivillige søges
- Menigheds- og Missionsrådet stifter Omsorgsudvalget
Omsorg i form af besøg og fejring af
mærkedage har historisk set været bundet
til netværk og bibelgrupper, med stort
engagement fra menighedens administrator
og præst. For at menigheden bedre kan
tjene folk, som fejrer mærkedage og har
behov for omsorg, stifter menigheds- og
missionsrådet et omsorgsudvalg. Visionen
er at dette udvalg kan mødes senere i år og
koordinere besøg og fejring af mærkedage.
Medlemmer af udvalget vil herudover tage
ansvar for koordinering af besøg for folk,
som har behov for omsorg fra menigheden.
Hvis du er villig til at deltage, henvend dig gerne til:
Anne-Marie Møller (a-mm@nordfiber.dk)

Indkaldelse til Landskonference 2020
- Lørdag, den 7. november på Fredericia Gymnasium kl 10.00 – 17.00
Hjørring Baptistkirke sender tre repræsentanter
(Mette Worm, Anja Steengaard og Elizabeth
Andersen) og har valgt en suppleant (Jytte
Kjølby) til at deltage i landskonferencen. Alle fra
menigheden er herudover velkommen til at
deltage.
Hvis du er interesseret i at komme med, må du
gerne henvende dig til:
Elizabeth Andersen (eandersen718@gmail.com)

