kommende aften som oplæg til påskens begivenheder.
D, 30. april afholdt Lene og Erik Christensen gudstjeneste i Skagen med
udgangspunkt i Ole Bækgaards nye
sanghæfte ”Broen”, hvor der blev

På det sidst afholdte menighedsmøde
i Skagen sagde Anni Andersen i sin
beretning, at der sker så mange gode
ting i kirken, at der er lidt for enhver
smag. Hun fremhævede især de
mange forskellige gudstjenester med
skiftende prædikanter som et godt
mulighed for at synge nogle af de
eksempel.
mange dejlige sange, som vi ikke
synger til daglig, fordi de ikke findes i
salmebogen.
D. 4. maj kom Hanne Kiel til Frederikshavn og fortalte om sin far, Børge
Andersen, og om dennes livsværk
med at skrive digte og sange og salmer. Vi fik en meget personlig og
engageret beretning om en skæbne,
hvis liv ikke altid var lige let, men
som på trods af dette altid bevarede
en meget personlig tro på Gud og
I marts måned holdt menigheden
som omsatte denne i stærke og vedårsmøde i Frederikshavn, og d. 19.
kommende tekster. Vi sang Børge
marts havde vi arrangeret en gospel- Andersens sange og Hanne læste
koncert i samarbejde med Metodisthans digte. Det var en rigtig god afkirken i Frederikshavn. Koncerten var ten.
med koret ”Shine” fra Nørresundby
og blev afholdt i Metodistkirken. Det
D. 16. maj var der menighedsmøde i
var en stor oplevelse, der var over
Skagen, hvor menighedsrådet havde
100 mennesker i kirken, og efter en
fremlagt visioner for en mere vedmedrivende koncert var der kaffe og kommende kirke i lokalområdet. Der
mulighed for at snakke og glædes.
var flere forslag, som menighedsrådet nu vil arbejde videre med. Det
Skærtorsdag havde vi Nadverfejring i besluttedes at afholde kommende
Frederikshavn sammen med Sindal
årsmøder på en søndag og ændre lidt
menighed. Erik Løvind havde tilrette- i strukturen mellem nytårssamlingen
lagt en både stemningsfuld og vedog årsmødet.

Sket

D. 20. april afholdt Chresten Eskildsen sin sidste inspirationsdag ”I mesterlære hele livet” i Frederikshavn.
Den oprindelige dag var blevet aflyst
p.g.a. sygdom, og selvom denne aften var lidt improviseret, rent programmæssigt, fik deltagerne alligevel
noget at gå hjem på. Chresten har en
egen måde at få os til at kigge indad
på og der få øje på det indlysende,
som vi burde kunne se, men alligevel
ikke altid ser, uden at vi får et kærligt
skub.

