
 

Tænk, at livet 
koster livet! 
Det er altid samme pris. 
Kom med glæde! 

Vær til stede! 
Tanken spreder øjets dis; 
rigt og bredt går livet ned 
i evighed. 
 
Sådan lyder det i første vers af Jør-
gen Gustava Brandts salme. Det er 

gode ord at tænke på, når vi bl.a. 
mindes to gode menighedsvenner, 
som i årets løb er afgået ved døden, 
og som vi har taget afsked med. Tro-
faste venner, som har været en del 
af vores fællesskab i mange, mange 

år. 
 
Guds velsignelse over den enkelte, 
menigheden og arbejdet i vores fæl-
lesskab i det kommende år. 
 

Hjertelig hilsen med salmernes bog 

118, 29  
 
Menighedsrådet 
 
Menighedsrådet har konstitueret sig 
som følger: 
Formand: Anni B. Andersen 

Næstformand: Preben Andersen 
Sekretær: Lene Christensen 
Kontakt til B&U, IT mv.: Lars Emme-
ring 
Registreringer m.v.: Hanne Emme-
ring 

Dåbskortsansvarlig: Lis Nielsen 

Bibelværkstedet i Skagen 
 
Også i år har vi haft nogle dejlige 
onsdage en gang om måneden. Det 

praktiske med serveringen har Lis 
stået for, men mange har hjulpet til 
med dette. Musikken har Vagn vare-
taget, idet han har fundet melodier-
ne til salmerne, vi har sunget, på 
internettet, så vi har nydt at være 
ledsaget af et stort pibeorgel. Til for-

kyndelse af Guds ord har Erik dygtigt 
ledet os i emnerne fra vor bibel. Han 
har brugt en bog som udgangspunkt 
for samtalen. Alle disse synlige og 
mindre synlige tjenester har været 
vigtige og har gjort, ”at skibet kunne 

sejle”. 
 
Det har også i år, i et frit og kærligt 
samvær, været let at opfordre til for-
bøn for forskellige behov. Men efter-
hånden, som vi nærmede os somme-

ren, dalede deltagerantallet på grund 

af sygdom, på grund af andre aftaler 
og engagementer og andre ting, så 
vi så os desværre nødsaget til at ind-
stille møderne på ubestemt tid. Må-
ske kommer der bedre tider, således 
at møderne kan opstå igen, måske i 
samme stil eller måske i en anden 

udformning. Vi beder om Guds vej-
ledning og vi modtager gerne for-
slag, evt. til forbedringer. 
 
Kærlig hilsen 
 

Erik og Jøren. 
 
 
Spejderne i Frederikshavn 
 
Endnu et år er gået med spejderi i 
Hørkærhytten. Vi er blevet færre i 

kredsen i løbet af 2018, men de som 
hænger ved, er glade, og kommer 
mandag efter mandag.  
 
Natur, sammenhold og fællesskab er 
nøgleord i vores virke og ud fra det  
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