สำนักงำนบริหำรนโยบำย สภำคริสตจักรในประเทศไทย

ฉบับที่ 01-06012014

สุขสันต์วนั ปี ใหม่ 2014 แด่แฟนคลับสานสัมพันธ์ทกุ ท่าน
เผลอแป๊ ปเดียว ก้ าวย่างเข้ าสูส่ ปั ดาห์ที่ 2 ของปี ใหม่เข้ าไปแล้ ว
บรรยากาศคริ สตมาสปี นี ้ดูคกึ คักดี วันหยุดก็หยุดยาว หลายคนหยุดยาวตังแต่
้ วนั ที่ 26 ธันวาคม ถึง
วันที่ 1 มกราคม อีกหลายคนลาหยุดยาวต่อไปจนถึงวันที่ 5 เริ่มทางานวันนี ้ (วันที่ 6) เป็ นวันแรก
สานักงานบริ หารนโยบาย สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ถือโอกาสนี ้ขอบคุณทุกท่านที่ ได้ สนับสนุน
และติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวใน “สานสัมพันธ์” ติดต่อกันจนจวบย่างเข้ าปี ที่ 4 ปี มะเมีย
ก้ าวเข้ าเดือนแรกของปี ใหม่ คงไม่มีใครลืม
หนึ่ง ... วันเด็กแห่งชาติ (ทุกวันเสาร์ ที่ 2 ของเดือนมกราคม) ปี นี ้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม โดย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ มอบคาขวัญวันเด็กว่า
"กตัญญู รู้ หน้ ำที่ เป็ นเด็กดี มีวินัย สร้ ำงไทย ให้ ม่ ันคง"
สอง... วันครูแห่งชาติ ปี 2557 (จัดครัง้ แรกในวันที่ 16 มกราคม 2500) โดยคุรุสภา ประกาศคาขวัญ
ที่ชนะเลิศการประกวดประจาปี นีว้ ่า "เทิดพระเกี ยรติท่ ัวหล้ ำ กตัญญูบูชำ แม่ และครู แห่ งแผ่ นดิน"
(ผลงานการคิดของนายธีธชั บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร)
กล ับมาแล้วคร้าบ!

ศบ.ไชยา โนนอาสา ผู้ช่วยศิษยาภิ บาล คริ สตจักรนาเรี ยง คริ สตจักรภาคที่ 13 เดินทางจากประเทศ
ญี่ปนถึ
ุ่ งบ้ านเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2013
โดยการสนับสนุนของหน่วยงานศิษยาภิบาล
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ศบ.ไชยา ได้ ไปรับ
การฝึ กอบรมงานพัฒ นาและบริ ก ารสัง คม ที่
สถาบัน Asian Rural Institute (ARI) ประเทศ
ญี่ ปุ่น เป็ นเวลา 9 เดือน (เมษายน – ธันวาคม
2013)
ขอองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ทรงเสริ มกาลังในการรับใช้ ของท่าน นาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ รับมาเสริ ม
พันธกิจของท่านและคริสตจักรต่อไป
“สานสัมพันธ์ ” เป็ นจดหมายข่าวอีเลคทรอนิ ค (E-Letter) เพือ่ เผยแพร่ ความเคลือ่ นไหวพันธกิ จของสานักงานบริ หารนโยบาย
หน่วยงาน สถาบัน และคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทยมี กาหนดส่งออกทุกวันจันทร์ ที่ 1 และที ่ 3 ของเดือน

ทูตสวรรค์ต ัวน้อย (Little Angel)

วันที่ 23-25

ธั นวำคม 2013

ตัวแทนของสภาคริ ส ตจัก รในประเทศไทย
ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยบุ ค ลากรหน่ ว ยงาน
พัฒ นาและบริ การสัง คม หน่วยงานอนุช น
และโครงการพันธกิจเอดส์ รวม 13 ชีวิต ได้
เดิ น ทางไปยัง อ าเภอแม่ส อด จัง หวัด ตาก
เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ม อบความสุข วัน คริ ส ตมาส
ให้ แก่เ ด็กๆ ในโครงการ ทูตสวรรค์ตัวน้ อ ย
(Little Angel) โดยมอบเสื ้อผ้ าชุดนักเรี ยนและของขวัญคริ สตมาสแก่เด็กหอพักกายูนา เป็ นแห่งแรก
จากนันเดิ
้ นทางข้ ามชายแดนไทยไปเขตพม่า
บ้ า นต่อ อุท ะ และบ้ า นท่า ลอ มอบอุป กรณ์
การเรี ย น ของขวัญ คริ ส ตมาส ซึ่ง บุค ลากร
สภาคริ สตจักรฯ และผู้ใหญ่ ใจดีหลายท่าน
ได้ มีสว่ นส่งมอบของขวัญเหล่านี ้ ทัง้ 3 แห่งมี
เด็ก ที่ ไ ด้ รับของขวัญ กว่า 500 คน ด้ ว ย
ความสุข ความชื่นชมยินดี ทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ
ั ันธ์เนือ
ศาสนสมพ
่ งในว ันคริสตมาส

25 ธันวำคม 2013: คริ สตจักรภาคที่ 2 (เชียงราย) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดงานศาสนสัมพันธ์
เนื่องในวันคริสตมาส ณ สวนตุงและโคมไฟ เทศบาลนครเชียงรายอย่างยิ่งใหญ่
ตลอดงานเต็มไปด้ วยบรรยากาศเสียงเพลง คริ สตมาสจากทีมดนตรี คณะผู้รับใช้ เพลงพิเศษจากพี่
น้ องคริสตจักรชนเผ่า การแสดงฟ้อนรา การจับฉลากของขวัญมากมาย
ศจ. เจษฎา ยะรินทร์ ประธานคริสตจักรภาคที่ 2 กล่าวต้ อนรับอย่างอบอุน่
นายกเทศบาลนครเชียงราย กล่าวต้ อนรับและอวยพรในนามชาวจังหวัดเชียงราย พร้ อมทังเป็
้ น
ประธานมอบของขวัญจากคริสตจักรในประเทศแคนนาดาแก่เด็กในจังหวัดเชียงราย
พี่น้องคริ สตจักร สถาบันโรงเรี ยน โรงพยาบาลในคริ สตจักรภาคที่ 2 และเทศบาลนครเชียงราย
จัดเตรี ยมอาหารหลากหลายชนิด ตามซุ้มบริการมีให้ ลิ ้มรสกันอย่างเพียงพอสาหรับผู้มาร่วมกว่า 1,500 คน
แฮ๊ ปปี ก้ นั ทังเจ้
้ าภาพและผู้ร่วมงาน
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ที่สาคัญ... เป็ นคริสตมาสกลางแจ้ ง ท่ามกลางมวลมหาชนที่มาเที่ยวงานดอกไม้ งามสวนตุงและโคม
ไฟ ที่สวยงามของเทศบาลนครเชียงราย
เยีย
่ มคริสเตียนหมวดแม่พริก

27 ธันวำคม 2013: ผป. ดร. ประเวศน์ คิดอ่าน
รั ก ษาการผู้จัด การส านัก งานบริ ห ารนโยบาย ร่ ว มกั บ
นพ. วิ ฑู ร ย์ ยงเมธาวุ ฒิ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาล
โอเวอร์ บรุ๊ ค ศจ. อาสกร นาปั ง อนุส ศาสกโรงพยาบาล
โอเวอร์ บรุ๊ ค ผป. สมาน ผู้ปกครองคริ ส ตจักรเขลางค์ ฯ
และ ศบ.มนตรี ศิษยาภิ บาลหมวดคริ ส เตียนแม่พ ริ ก
เดินทางไปเยี่ยมเยียนและดูการก่อสร้ างสถานนมัสการ
หมวดคริสเตียนแม่พริก บ้ านเชียงรายลุ่ม อาเภอแม่พริ ก
จังหวัดลาปาง
น่ าตื่ นเต้ น... หมวดคริ ส เตี ย นแม่ พ ริ ก ก่ อตัง้ มา
ประมาณ 2 ปี ปั จจุบนั มีสมาชิก 50 กว่าคน (เฉพาะในปี
2013 มีพี่น้องตัดสินใจรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ 22 คน)
น่าตื่นเต้ น... พี่น้องสมาชิกได้ มีประสบการณ์ตรง
กับฤทธิ์เดชและความรักขององค์พระเยซูคริ สต์หลากหลายรูปแบบ จนมีความมัน่ ใจว่าพระเยซูคริ สต์เป็ น
พระผู้ชว่ ยให้ รอดของเขา
น่าตื่นเต้ น... บ้ านเช่าที่ใช้ เป็ นสถานนมัสการคับแคบ ไม่เพียงพอสาหรับการนมัสการของสมาชิกกว่า 50 คน
น่าตื่นเต้ น... 2 ปี กว่า พี่น้องสมาชิกได้ อทุ ิศทังชี
้ วิต และทรัพย์สิน (ตามความสามารถของแต่ละคน)
ซื ้อที่ดนิ (ประมาณ 2 งาน) เริ่มก่อสร้ างสถานนมัสการแล้ ว...แต่ยงั ขาดปั จจัยการก่อสร้ างหลายอย่าง
พี่น้องที่ต้องการมีสว่ นร่วมสนับสนุน สามารถติดต่อคริ สตจักรเขลางค์ ได้ โดยตรง หรื อผ่านคริ สตจักร
ภาคที่ 3 ลาปาง ก็ได้
ี น สภาคริสตจ ักรฯ
แผนงานว ันอาเซย

3 มกรำคม 2014:

สานักงานบริ หารนโยบาย (ในฐานะ “ศูนย์ประสานงานอาเซียนสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย) จัดประชุมปรึ กษาหารื อการจัดงานวันอาเซียน สภาคริ สตจักรในประเทศไทย ปี
2014 (CCT-ASEAN Day 2014) ผู้แทนจาก 5 โรงเรี ยนของมูลนิธิแห่งสภาคริ สตจักรในประเทศไทย ได้ แก่
โรงเรี ยนปริ นส์รอยแยลล์วิทยาลัย โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย โรงเรี ยนเชียงใหม่คริ ส เตียน โรงเรี ยนสืบนทีธรรม
และโรงเรี ยนรังษี วิทยา ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียนฯ จับมือกันจัดงานวันอาเซียน สภาคริ สตจักรใน
ประเทศไทย ในวันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2014
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งานนี ้จะเป็ นงานใหญ่ เป็ นเวทีที่คริ สตจักร หน่วยงาน และสถาบันของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย
จะย้ อนประวัติศาสตร์ นิมิตแห่งการรับใช้ ของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ เพื่อก้ าวสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
ด้ วยความมัน่ ใจ
ในงานจะมี ทัง้ ส่วนของการนมัส การ การย้ อนประวัติศาสตร์ เพลงประสานเสี ยง อ่านบทความ
ชนะเลิศ บทเพลงชนะเลิศ และการพบปะสังสรรค์ของผู้นา เจ้ าหน้ าที่ บุคลากรจากคริ สตจักร หน่วยงาน
สถาบันโรงเรี ยน สถาบันโรงพยาบาลของสภาคริ สตจักรในประเทศไทย (รายละเอียดของงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ จะมีการประชาสัมพันธ์ตอ่ ไป)
่ ความสุขแก่ผส
สง
ู้ ง
ู ว ัย

3 มกรำคม 2014: คณะกรรมการศาสนกิจ
อ า ค า ร 75 ปี ส ภ า ค ริ ส ต จั ก ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
(ภาคเหนือ)โดย ศจ. มาริ สา นิลกุล นาบุคลากรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เกือ บ 30 คนไปจัดนมัสการ มอบ
ของขวัญและอาหารกลางวันแก่ผ้ สู งู วัย กว่า 50 คนที่
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื น้ ฟูสภาพ เชียงใหม่
ศจ. ไตรรัตน์ ทองสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อานวยการฯ
นาบุคลากรให้ การต้ อนรับ และกล่าวขอบคุณในนามของรักษาการผู้อานวยการและรักษาการผู้จัดการ
ตลอดจนเจ้ าหน้ าที่ บุคลากรสถาบันแมคเคนฯ และผู้สงู วัยที่มีลกู หลานในพระเยซูคริ สต์ไปมอบความสุขให้
ในวันนี ้
80 ปี คริสตจ ักรภาคที่ 2

4 มกรำคม 2014: คริ สตจักรภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการทาพันธกิจอย่างยิ่งใหญ่
ริ ว้ ขบวนจาก
คริ สตจั ก รเขตทุ ก
เขต หลากหลาย
สี สั น แ ล ะ
สัญลักษณ์ จ านวน
กว่า 2 พันคน เริ่ ม ต้ นขบวนจากโรงเรี ยนเชี ยงราย
วิทยาคม สู่สานักงานคริ สตจักรภาคที่ 2 ตังแต่
้ เวลา 8
โมงครึ่ง เป็ นภาพแห่งความทรงจาแห่งความเป็ นอันหนึ่ง
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อันเดียวกันในพระเยซูคริ สต์ ของคริ สตจักรเขต โรงเรี ยน โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงราย และของสภา
คริ สตจักรในประเทศไทย เป็ นการบันทึกด้ วยความภาคภูมิใจอีกหน้ าหนึ่งในประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักร
ภาคที่ 2
ศจ. เจษฎา ยะริ นทร์ (ประธานคริ ตจักรภาค) และเจ้ าหน้ าที่คริ สตจักรภาคที่ 2 ได้ เตรี ยมงานอย่างดี
เยี่ยม เหนื่อยกายมาหลายวัน แต่วนั นี ้เหลือแต่ความประทับใจและความชื่นชมยินดี
ศจ.ดร. บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริ สตจักรในประเทศไทย เผยพระวจนะของพระเจ้ า “80 ปี
แห่งพระคุณ” ที่คริ สตจักรภาคที่ 2 ได้ ผ่านประสบการณ์การทดลอง การท้ าทาย และการยืนหยัดการรับใช้
อย่างแน่วแน่มนั่ คง ตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริ สต์ที่มีชยั ชนะเหนือมารซาตานในถิ่นทุรกันดาร และ
ในปั จจุบนั พระเยซูคริต์ทรงใช้ เราเป็ นเครื่ องมือแห่งสันติของพระองค์
ของขว ัญข้ามชายแดน

คริสตจักรภาคที่ 10 และคริสตจักรภาคที่ 19 เชิญชวนร่วมส่งความสุขแก่พี่น้องชาวเมียนม่าร์ (พม่า)
ตามชายแดนไทย-เมียนม่าร์ ด้ วยการมอบอาหารและอุปกรณ์การที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ประเภทอาหารที่ต้องการในตอนนี ้ ได้ แก่ เส้ นหมี่สาเร็จรูป (มาม่า ไวไว ยายา..) และเกลือปรุงอาหาร
สอบถามรายละเอียดได้ ที่ สานักงานบริ หารนโยบาย อาคาร 75 ปี สภาคริ สตจักรในประเทศไทย
เชียงใหม่ 086-4291045

กิจกรรมประจาเดือน มกราคม
ทว่ ั ไป

12 ม.ค. วันระลึกโรงพยาบาลของสภาคริสตจักรในประเทศไทย
19 ม.ค. วันอธิษฐานเพื่อความเป็ นเอกภาพของคริสตชน
20-22 ม.ค. รี ทรี ตหัวหน้ าหน่วยงาน สังกัดสภาฯ บ้ านสัมมนาหาดเจ้ าสาราญ จ.เพชรบุรี
สาน ักงานบริหารนโยบาย สภาคริสตจ ักรในประเทศไทย

3
7
8

ม.ค. ประชุมเตรี ยมงานวันอาเซียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ม.ค. ประชุมหัวหน้ าหน่วยงานภายใต้ คณะผู้บริหาร อาคาร 75 ปี เชียงใหม่
ม.ค. เป็ นวิทยากรค่ายครอบครัวเครื อข่ายภาคเหนือ ณ เขื่อนแม่งดั จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ (พันธกิจเผยแพร่ และพัฒนาคริ สตจักร)

3 -10 ม.ค. ประกาศพระกิตติคณ
ุ ที่จดุ ประกาศบ้ านเปิ งเคิง่ , บ้ านรี ตองคุ, อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ร่วมกับคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ
5

12 ม.ค. เทศนาที่คริสตจักรที่ คจ.วัฒนธรรมธรรม เขต 2 ภาคที่ 2 เชียงราย
13-17 ม.ค. อบรมตามหลักสูตร EC 205 ที่คริสตจักรสุริยะชัยพร ภาคที่ 1 รุ่นที่ 2 ครัง้ ที่ 9
“พระเมสสิยาห์”
17 ม.ค. ประชุมกรรมการพันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร สมัยสามัญครัง้ ที่ 1/2014
ที่ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่ (เช้ า)
ประชุมคณะกรรมการมิชชัน่ สภาคริสตจักรฯ ที่ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 75 ปี
จ.เชียงใหม่ (บ่าย)
22-24 ม.ค. ร่วมประชุมคณะธรรมกิจคริ สตจักรภาคที่ 2 เชียงราย
24-25 ม.ค. เทศนาประกาศฟื น้ ฟูที่บ้านทุ่งฮ้ าง(คริสตจักรแก้ วเมืองมูล) อ.วังเหนือ จ.ลาปาง
26 ม.ค. ร่วมประชุมศิษย์ EC 205 ที่คริสตจักรวิมลศีล จ.เชียงราย
27-31 ม.ค. อบรมตามหลักสูตร EC 205 ที่คริสตจักรทวีรัตน์ ภาคที่ 10 รุ่นที่ 2 ครัง้ ที่ 9 “พระ
เมสสิยาห์”
หน่วยงานประทีปของไทย (พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริ สตจักร)

4-5

19

ม.ค. เยี่ยมเยียนและแนะนาบทเรี ยน คริสตจักรภาคที่ 19 และ คริสตจักรภาคที่ 1 ใน
พื ้นที่ 1 ต.แม่ลาน้ อย อ.แม่ลาน้ อย จ.แม่ฮอ่ งสอน ได้ แก่ คจ.แม่แลบ คจ.บ้ านท่า
สองแคว คจ.ห้ วยมะไฟ หมวดคริสเตียน ป่ าหมาก หมวดคริสเตียน ศิริวฒ
ั นาแม่ลา
น้ อย
ม.ค. เยี่ยมเยียนและแนะนาบทเรี ยน คริสตจักรภาคที่ 14 ภาค 19 และภาค 1 ในพื ้นที่
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ แก่ คจ.คานาอัน คจ.พัฒนาธรรม คจ.บ้ านบนนา (19)
คจ.ศรี ชมุ (1)
(พันธกิจเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร)
ร่วมจัดกิจกรรมคริสตมาสที่แมคเคน
งานข้ าวอินทรี ย์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮอ่ งสอน และเกษตรอินทรี ย์ อ.กัลยาณิวฒ
ั นา
จ.เชียงใหม่
สรุปงานวิจยั นักศึกษาฝึ กงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
วิทยากรอบรมเกษตรอินทรี ย์หน่วยงานศิษยาภิบาล ณ คริ สตจักรขุนกลาง ภาคที่ 7
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ร่วมประชุมเครื อข่ายปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
ร่วมประชุมและนาเสนองานแรงงานข้ ามชาติ กับ คริสตจักรไต้ หวัน ที่อาคาร 75
ประชุมคณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชนฯ และมอบเอกสารโฉนดชุมชน
ร่วมกับคณะผู้บริหารสภาฯ

ั
หน่วยงานพ ัฒนาและบริการสงคม

3
7-9

ม.ค.
ม.ค.

14
15

ม.ค.
ม.ค.

15 ม.ค.
15-18 ม.ค.
16 ม.ค.

6

16-18 ม.ค. อบรมการทาแผนที่คริสตจักรทับเบิก และคริสตจักรน ้าไซ ณ คริสตจักรทับเบิก ภาค
ที่ 7 จ.เพชรบูรณ์
17 ม.ค. ประชุมกรรมการพันธกิจเผยแพร่ และพัฒนาคริสตจักร ณ อาคาร 75 ปี เชียงใหม่
17 ม.ค. ติดตามงานเกษตรอินทรี ย์คริ สตจักรบ่อแก้ ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
23-24 ม.ค. ติดตามงานศูนย์พฒ
ั นาและบริการคลองเตย กรุงเทพฯ
23-24 ม.ค. ติดตามงานเกษตรอินทรี ย์ ภาคที่ 15 จ.พะเยา
27 ม.ค. ประเมินผล นักศึกษาฝึ กงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
28-30 ม.ค. ร่วมมอบอาหารและอุปกรณ์การที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตประจาวัน กะเหรี่ ยงแม่
สามแลบ จ.แม่ฮ่องสอน
31ม.ค.-1 ก.พ. สรุปงานสิทธิคริสตจักรภาค 2 เชียงราย ณ คริสตจักรปางขอน จ.เชียงราย
ิ ยาภิบาล (พันธกิจอภิบาล)
หน่วยงานศษ

4
5
8-9
14

ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.
ม.ค.

ร่วมนมัสการครบรอบ 80 ปี คริสตจักรภาคที่ 2 จ.เชียงราย
เทศนาและนิเทศศิษยาภิบาลคริสตจักรศาลาชัย คริสตจักรภาคที่ 3 จ.ลาปาง
เป็ นวิทยากรค่ายครอบครัวเครื อข่ายภาคเหนือ ณ เขื่อนแม่งดั จ.เชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการพันธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน ณ อาคารหน่วยงาน
ศิษยาภิบาล จ.เชียงใหม่
15-17 ม.ค. ค่ายศิษยาภิบาลหญิงทัว่ ประเทศ ณ คริสตจักรบ้ านขุนกลาง จ.เชียงใหม่
17 ม.ค. ร่วมประชุมกรรมการอนุกรรมการ Mission Day อาคาร 75 ปี สภาฯ เชียงใหม่
20-25 ม.ค. เยียมเยียนศิษยาภิบาลคริสตจักรภาคที่ 2 ชนเผ่า จ.เชียงราย
หน่วยงานสตรี (พันธกิจอภิบาล)

8-10
10-11
14
16

ม.ค
ม.ค
ม.ค
ม.ค

วิทยากรใน เรื อนจาฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รี ทรี ตสตรี คริสตชนไทย ณ หาดเจ้ าสาราญ จ.เพชรบุรี
ประชุมกรรมการพันธกิจอภิบาลฯ อาคารหน่วยงานศิษยาภิบาล จ.เชียงใหม่
ร่วมต้ อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภาคริสตจักรไต้ หวัน ณ อาคาร 75 ปี
เชียงใหม่
17 ม.ค ร่วมประชุมกรรมการอนุกรรมการ Mission Day อาคาร 75 ปี สภาฯ เชียงใหม่
24 ม.ค กิจกรรมผู้สงู อายุไปพืชสวนโลก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
25-26 ม.ค อบรมเครื อข่ายสตรี ภาคเหนือ ณ คจ.ที่ 1 จ.ลาปาง
29 ม.ค -3 ก.พ. วิทยากรสอนพัฒนาอาชีพสตรี KBC ในสิงคโปร์ หน่วยงานสภาฯ สิงคโปร์
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หน่วยอนุชน (พันธกิจอภิบาล)

2

ม.ค. ประชุมวางแผนงานปี งบประมาณ 2014 เดือนมกราคม – เมษายน ค.ศ. 2014
ประชุมวางแผนงานฝ่ ายพันธกิจคริสตจักรและฝ่ ายพันธกิจสถาบันการศึกษา
3
ม.ค. ร่วมกิจกรรมศาสนกิจสภาคริ สตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ที่บ้านบูรพา
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื น้ ฟูสภาพ จ.เชียงใหม่
4-5 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 1/2014
6,13,20 ม.ค. ประชุมคณะทางานคูม่ ือและบทเรี ยนการอภิบาลอนุชนในพระคริสต์เจ้ า
13 ม.ค. ประชุมเตรี ยมค่ายอนุชนทัว่ ประเทศ
14 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการพันธกิจอภิบาลชีวิตคริสเตียน 1/2014
16 ม.ค. ร่วมกิจกรรมกับฝ่ ายศาสนกิจสภาคริสตจักรในประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ณ บ้ านพระ
พร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ต้ อนรับผู้แทนจาก Presbyterian Church in Taiwan
17-18 ม.ค. รี ทรี ตบุคลากรหน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย
23-24 ม.ค. สัมมนาผู้ทาพันธกิจเยาวชน
25 ม.ค. เวทีเสวนาเยาวชน จ.เชียงใหม่
27 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พนั ธกิจเยาวชน จ.เชียงใหม่
ประชุมคณะทางานคูม่ ือและบทเรี ยนการอภิบาลอนุชนในประคริสต์เจ้ า
28 ม.ค. ประชุมกรรมการบริหารหน่วยงานอนุชน 1/2014
31 ม.ค. ค่ายนักเรี ยนพี่เลี ้ยงการสร้ างสาวของพระเยซูคริสต์ 4 โรงเรี ยน
โครงการพ ันธกิจเอดส ์

4-5
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ม.ค. ติดตามเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมวันคริสตมาส/ปี ใหม่กลุ่มผู้ตดิ เชื ้อสายใยรัก จ.
น่าน
ม.ค. ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้ าและเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี คริสตจักรภาคที่ 2
เชียงราย
ม.ค. ประชุมสรุปงานการประชุม Pre-ICAAP/ICAAP/EAA แบ่งปั นข้ อมูลในการประชุม
และวางแผนงานบ้ านสบาย ณ สานักงานพันธกิจเอดส์ จ.เชียงใหม่
ม.ค. ประชุมหัวหน้ าหน่วยงานสังกัดสภาฯ ภาคเหนือ อาคาร 75 ปี จ.เชียงใหม่
ม.ค. ประชุมสรุปงานการประชุม Pre-ICAAP/ICAAP/EAA ร่วมกับคณะกรรมการ
เครื อข่ายนานาศาสนา ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
ม.ค. อบรมเพศวิถีกบั นักศึกษาพระคริสตธรรมสิโลอัม (ครัง้ ที่ 2) พระคริสตธรรมสิโลอัม อ.
เมือง จ.เชียงใหม่
8

11,13 ม.ค. ร่วมกิจกรรมการพัฒนาบ้ านสบายร่วมกับมูลนิธิสยามสัมพันธกิจ ณ บ้ านสบาย อ.
สารภี จ.เชียงใหม่
15-17 ม.ค. แขกมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทยเยี่ยมเยียนสานักงานพันธกิจเอดส์
16 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการพันธกิจการแพทย์ รพ. กรุงเทพคริสเตียน
16 ม.ค. ประชุมขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองและพิทกั ษ์ ผ้ ดู ้ อยโอกาส ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่
17-18 ม.ค. ค่ายเด็กที่ได้ รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ เด็กด้ อยโอกาสและเด็กที่ได้ รับ
ผลกระทบ My Story ณ บ้ านสบาย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
24 ม.ค. ประชุมคณะกรรมการพิทกั ษ์ สิทธิ์การวิจยั ยาต้ านไวรัสในมนุษย์ IRB. คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ม.ค. ร่วมนมัสการพระเจ้ าเปิ ดมูลนิธิสยามสัมพันธกิจ จ.เชียงใหม่
25-26 ม.ค. กิจกรรมเยี่ยมเยียนอาสาสมัครและพบกลุม่ แรงใจเมืองนะ บ้ านอาสาสมัคร
อ.เชียงดาว
27-28 ม.ค. วิทยากรอบรมเพศวิถีเด็ก/เยาวชนบ้ านหนองเจ็ดหน่วย อ.กัลยานิวฒ
ั นา
จ.เชียงใหม่
สาน ักงานบ้านและครอบคร ัว

7
8-9
13
22

ม.ค. ประชุมหัวหน้ าหน่วยงานภายใต้ เลขาธิการฯ อาคารศิษยาภิบาล จ.เชียงใหม่
ม.ค. เครื อข่ายครอบครัวภาคเหนือ ณ เขื่อนแม่งดั จ.เชียงใหม่
ม.ค. ประชุมคณะกรรมการกลางเครื อข่ายครอบครัวทัว่ ประเทศ สานักงาน สภา
คริสตจักร จ.เชียงใหม่
ม.ค. สัมมนาอาชีพ/แลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
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