Sket
Lørdag d. 7. marts afholdtes den anden
inspirationsdag med Lasse Åbom, baptistpræst i Århus, i Baptistkirken i Frederikshavn. Dagen afholdtes sammen
med Metodistkirken. Temaet var ”Kirken
på vejen”. og efterfølgende serveredes
der frokost. Begge anledninger med
Lasse har været vel besøgte, og hans
indlæg har givet anledning til både refleksion og debat.
Søndag d. 29. marts i Frederikshavn var
der koncert i kirken med ”Den unikke
Trio” , Tina Siel, Tine Lilholt og Knud
Erik Thrane. De spillede og sang en buket af årstidens sange og melodier såvel
sammen som solo. Der var både gamle,
kendte salmer, folkemusik og selvkomponerede melodier og tekster. Det hele
blev serveret med en meget høj grad af
professionalisme, men meget uhøjtideligt og i samklang med publikum, der fik
lov til at synge med på nogle af sangene.
Det var smukt og berigende, og det må
gerne gentages.

I skrivende stund er familieaftenerne i
Skagen ved at synge på sidste vers. Den
aktive og kreative kreds, der har arrangeret dem, har givet udtryk for, at nu
må der noget andet til, og at andre må
tage over. I marts var Jutta Engberg fra
Hirtshals i kirken og fortælle om sit liv,
og i april var man på udflugt til Sæby og Sæsing, og i denne måned
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sluttede man af med en aften med Lone
Hertz på ”Kappelborg”.

Billederne er fra familieaftenerne i januar og februar.
Spejderne holdt aktivitetsdag i Tolne d.
28. marts, hvor hele familien var inviteret med. Førerne var til førerstævne i
Holbæk d. 18. og 19. april, hvor det kommende års rammer blev besluttet, og d.
9. og 10. maj var de på divisionsturne-

ring i Østervrå, Det var koldt og vådt,
men det var en fin tur med gode oplevelser. Temaet var fra Disneys verden, og
der var gjort meget ud af udklædning og
kulisser.
Sagen om den væltede mur i Skagen er
nu afklaret. Muren er fjernet og erstattet
af et plankeværk, og de 2 grundejere kirken og naboen - deles om udgifterne. Arbejdet er allerede færdigt, og er
rigtigt pænt, så nu mangler der bare
pletmaling af tilstødende murværk m.m.

