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  Som altid, når jeg skal skrive dette 
blad, så forundres jeg over, hvor 

meget der egentlig foregår i vores 
kirke. I september holdt menigheden 

familiegudstjeneste i Skagen med 
temaet ”Høst”. Vi havde besøg af 
Susanne og Ole Broholm Andersen, 
og det var en rigtig fin anledning. 
 
I oktober havde spejderne weekend 
med divisionen. Man skulle gennem 

garderobeskabet til Narnia, og det 

betød mange og spændende oplevel-
ser. Oven i det hele havde vejret så 

bestemt sig til rigtigt at storme, så 
det blev noget af en oplevelse at 
overnatte i det fri.  
 
Sammen med Metodistkirken fejrede 
vi Reformationens ”fødselsdag”. Hen-
ning Emmering og Keld Munk havde 

sammensat et spændende program 
og gjorde det til en rigtig god dag. 
 
I november havde vi besøg af Klaus 
Abildgaard, der til gudstjenesten vir-
kelig satte tingene på spidsen og 

prædikede over emner, som man 
normalt ikke runder så meget i Bap-
tistkirken. Et lille børneindslag var 
”Solen i vinduet”, hvor man med  

hjælp af lampe og spejl demonstre-
rede, hvorledes Guds sol spreder sit 

lys via andre. En af dem, der sad ved 
siden af mig sagde efter gudstjene-

sten, at ”det er sandeligt ikke kede-
ligt at gå i kirke”. Jeg er meget enig. 
 
I november havde spejderne i Jerup 
flere spændende anledninger. Først 
havde man Halloween aften, hvor 
man var på spøgelsesløb og spiste 

uhyggeligt måltid. Der var flere af de 

mindste, der syntes, at det måske 
lige var uhyggeligt nok. Sammen 
med Folkekirken holdt de spagetti-
gudstjeneste i Jerup kirke, hvor te-
maet var ”fest”, og hvor de bagefter 
spiste i præstegården. Spejderne 
lavede optrin i kirken, og billedet på 

forsiden er fra den anledning. 
 
Vi har også holdt Allehelgensgudstje-
neste i Skagen. En rigtig god guds-
tjeneste, hvor vi fik mindet dem, der 
gået bort i året der gik. Kai Morten-

sen holdt gudstjenesten, og Erik 
Christensen sørgede for skøn musik. 
 
Menigheden har holdt menighedsmø-
de, hvor der var valg til menigheds-
rådet. Valgt blev Anni Andersen og 
Lars Emmering. Lene Christensen 

blev valgt som suppleant. Der var 
også valg til flere andre poster, og 
det blev genvalg over hele linjen. 


