
 

S
k
e
t 

  Jeg tror, at overskriften på denne 
periode må være musik. Der har 
godt nok været meget, og meget 
forskellig musik. Der har været af-

tensang i Frederikshavn både i de-
cember og januar. Stemningsfuldt og 
stille I Skagen havde organisten ta-

get sin familie med til julegudstjene-
sten, og de sang og spillede så det 
var en fryd. Til julefesten i Frederiks-

havn optrådte et burmesisk kor, og 

det var skønt at se, hvordan børn og 
voksne kunne sammen. Til nytårs-
koncerten i Frederikshavn havde vi 
besøg af Margrethe Grarup og Micha-
el Sunding. En forrygende koncert i 
en totalt fuld kirke, hvor alle levede 
med. Og en fællesgudstjeneste i Me-

todistkirken med Fladstrand koret, 
der sang om lysere tider og håb og 

bøn. Spejderne har som sædvanligt 
været aktive. Der har været fælles 
juleafslutning i skøjtehallen og efter 
nytår fælles week-end i Kongebak-
ken, hvor forældre og menighed var 
inviteret til spejdergudstjeneste. Fre-

derikshavn har været på tur i sneen 
og har holdt bålhygge, og Jerup har 
været på overnatning med hele fami-
lien i fængslet i Horsens og på trope-

camp i Randers Regnskov. Her var 
man på kakerlakjagt og spiste insek-
ter, og der var slanger, man måtte 
røre ved. 

Skagen har haft julefest og ”Skagen 
spiser sammen”. Både i Skagen og 
Frederikshavn har der været Evange-

lisk Alliances bedeuge. Vi har også 

haft mange forskelligartede, men 
gode og inspirerende gudstjenester. 
I Metodistkirken havde 60+ et forry-
gende arrangement med Klaus Abild-
gård, der delte ud af sine erfaringer 
under titlen ”Godt nyt til fattige”. 
Som en afslutning på året 2017 kan 

vi sige, at vi udvikler os. Vi har fået 
nye medlemmer, både døbte og til-
flyttede, både traditionelle danskere 
og nydanskere. Det har givet nye 
udfordringer, og det har bl.a. givet 
anledning til, at der nu laves power-

point til gudstjenesterne i Frederiks-
havn med tekster og skriftsteder. 
Jamen, hvor har vi oplevet meget. 


