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I får hermed dagsordenen til menighedsmødet i august, hvori der er nogle væsentlige ting, der skal tages stilling til.

Menighedens spejdere fra Frederikshavn
og Jerup var på lejr på Øksedal, hvor også
en del af menighedens medlemmer deltog i
forskellige anledninger. Det var en rigtig
god lejr, med fint vejr og spændende program. Og alle fik en rigtig god oplevelse
med hjem.

Der fremsættes et forslag om vedtagelse
af nye vedtægter og valgregler. Forslagene
vedlægges til orientering. Endvidere vedlægges det oprindelige forslag fra menighedens udvalg, samt de vedtægter og
valgregler, der p.t. er gældende.
Det er menighedsrådets forslag, at forslagene ikke behandles slavisk paragraf for
paragraf, men at kun de punkter, hvortil
der er spørgsmål eller ændringer til, bliver
debatteret.
Der var fremkommet forslag til menighedsrådet om at undersøge, om det var muligt
at få et mere formaliseret samarbejde med
Kai Mortensen i en periode. Menighedsrådet har undersøgt mulighederne, og på
menighedsmødet i maj blev det tilkendegivet, at der var bred opbakning til et samarbejde. Imidlertid har Kai meddelt, at han
p.g.a. personlige forhold har været nødsaget til at sige nej til et ansættelsesforhold.
Menighedsrådet vil nu arbejde videre for
muligt at finde andre løsninger.
Gitte Mellergaard har meddelt, at hun på
grund af længerevarende sygdom har set
sig nødsaget til at udtræde af menighedsrådet. Det har menighedsrådet, med stor
beklagelse, taget til efterretning. Suppleanten, Lene Christensen, er derfor indtrådt
i menighedsrådet. Der er udsendt stemmeseddel til forslagsvalg, og p.g.a. Gittes udtræden skal der på mødet i november vælges 3 medlemmer til menighedrådet.
Bemærk, at fra d. 26. august starter menighedsmøderne kl. 19.00
Renoveringen af kirken i Skagen er i fuld
gang. Der er opsat nyt stakit mod Kappelgangen, og i øjeblikket er plakaterne til
gadeskiltet er sendt til trykning. Der vil
ligeledes blive sat en stor flagstang op.
Vinduerne i kirken afventer lidt endnu.

Sommerens anledninger sammen med vore venner fra Metodistkirken er ved at være slut. Det har været rigtigt gode anledninger, og de har været velbesøgte fra
begge menigheder. Vi forsøger at udvide
samarbejdet, specielt fra foråret 2015,
men skal allerede nu henlede opmærksomheden på anledningerne 60+ i Metodistkirken. Det er for alle efterlønnere og
seniorer, og man mødes ca. 1 gang om
måneden med et varieret program. Det
kan også være ture ud af huset.
Kontakt Sv. Aa. Sørensen - 40 76 60 18
eller præsten - 98 42 03 24.
Efterårets program for familieaftenerne i
Skagen er kommet. Det er et vidtspændende program med mange gode anledninger, så slut op om disse og få en god
oplevelse.
Der er på sommerstævnet afgjort, hvem
der har vundet konkurrencen om nyt logo
til BID. På landskonferencen d. 15. november skal det afgøres, om dette logo
skal erstatte det nuværende ”splintrede
kors”. Der vil blive en debat på menighedsmødet, hvor menigheden vil træffe
beslutning om, hvorledes menigheden skal
stemme d. 15. november.

