Vision og vedtægter i Vrå Baptistkirke
Menigheden har både en mission og en vision. Og da vi organisatorisk sådan set er en
„forening“, har vi også både vedtægter og regler for hvordan vi organiserer os. Her kan du
blandt andet læse om vores vision, vedtægter, valgregler og vores struktur.
Vision og mål for Vrå Baptistmenighed
(stiftet 1886)

I fællesskab med Gud, Hans folk og Hans verden.
Menigheden vil
være fyldt af Guds kærlighed,
være et fællesskab i bevægelse og
indgå i nye relationer.
Ved at,
i relation til discipelskabets "op dimension", skabe mulighed for møde med Gud. Opmuntre
til, at det sker både personligt og i fællesskabet i relation til discipelskabets "ind
dimension", glæde os over hinandens glæde og dele liv med hinanden, give plads til
personlig udvikling og udrustning. Skabe situationer, hvor hele menigheden kan være
sammen udover gudstjenesten. Give høj prioritet til fællesskabs-grupperne i relation til
discipelskabets "ud dimension". Engagere os i byens aktiviteter.
Samarbejde med byens andre kirker, pleje venskaber tilbyde relevante arrangementer,
engagere os i international mission
Discipelskabet dimensioner
OP: Et liv i Faderens nærvær
IND: Et liv i fællesskab og indbyrdes kærlighed til hinanden
UD: Et liv som tjenere sendt til verden, som gør nye disciple
Råd og arbejdsgrupper

Gennem mange år har vi arbejdet med struktur og hvordan vi fordeler arbejdsopgaverne i
vores kirke.
Formålet med strukturen, er at fordele menighedens mange opgaver ud til flere personer, så
et „ja“ til at tage et ansvar ikke skal betyde en uendelig række ukendte opgaver, men kan
være et afgrænset arbejdsfelt, der passer til ens ønsker, interesser og kvalifikationer.
Forudsætningerne og den aktuelle situation ændrer sig med tiden og ikke mindst med de
mennesker, der er i arbejdet, så menighedens struktur skal være omstillingsparat.
Beskrivelserne af råd og arbejdsgrupper er ikke lov- og paragraftekster, men korte
beskrivelser af ønsker, forventninger og intentioner, menigheden har til de råd og
arbejdsgrupper, der er en del af menighedens ledelse og arbejde. Det er altså retningslinier
og forudsætter at råd og arbejdsgrupper også selv er med til at definere arbejdet.
Beskrivelserne udarbejdes i samarbejde med de, der arbejder i de aktuelle råd og
arbejdsgrupper, og godkendes af menighedsrådet/menigheden. Større ændringer, der

kræver vedtægtsændringer og lignende, skal selvfølgelig godkendes efter de aktuelle
vedtægter.
Råd og arbejdsgrupper og ikke mindst beskrivelserne af dem, skal jævnligt tages op til
revidering, så de passer til den virkelighed, vi arbejder i.
Menighedens essientielle arbejdsopgaver (at være kirke), mål og visioner er implicit og
derfor ikke direkte formuleret i denne beskrivelsessamling.
Økonomiske bidrag

Bidrag til Vrå Baptistkirke er helt frivilligt, men der er selvfølgelig mange udgifter forbundet
med at drive kirke.
Når du giver bidrag til Vrå Baptistkirke, kan du trække beløbet fra på din selvangivelse og
derved få fradrag efter gældende lov.
Der er to måder at opnå fradrag på ifølge Ligningslovens §8A og §12:
§12
Benyttes ved at man forpligter sig til at betale enten et fast beløb eller en fast
procentsats af sin indkomst; en sådan forpligtelse løber i 10 år.
§8A
Træk bidraget fra i skat. Gaver kan i henhold til Ligningslovens §8A fratrækkes på
selvangivelsen. Maksimalt fradrag: 15.600 kr. i 2017. Ægtefæller kan hver fratrække 15.600
kr.
Hvordan?
Du kan indsætte et beløb på kirkens konto nr. 9070-1620108274.
Er du medlem, skal du huske at påføre dit bidragsnummer. Er du ikke medlem så skriv dit
CPR-nummer. så får du automatisk fradrag.
Har du som medlem glemt dit bidragsnummer, eller ønsker du som ikke-medlem at få et
bidragsnummer, så kontakt bidragssekretæren. Du kan også kontakte bidragssekretæren,
hvis du har spørgsmål om bidrag til menigheden.
Bidragssekretær og §12-ansvarlig
Mogens Pedersen, Petuniavej 135, 7800 Skive, tlf. 98 80 16 03, mobil 20 75 26 58 Mail
Vi modtager gerne bidrag på
Mobilepay: 61 45 97 60

