
 

glæde rundt omkring. 
 
I 2017 har vi taget afsked med et 
mangeårigt og trofast medlem. Vi 

har heldigvis også kunnet byde et 
nyt velkommen. Vi takker for dem 
begge, - for det der var, det der er 
og det der kommer. 
 
Vi ser tilbage på et år, hvor frivillig-
heden i fællesskabet endnu engang 

har været stor, det er fantastisk og 
det er blandt andet det der gør, at vi 
kan have en levende, glad og velfun-
gerende menighed og nogle gode 
velholdte rum at samles i. Fra me-
nighedsrådet skal der lyde en hjerte-

lig tak, for hver eneste tjeneste - alt 
og alle har en værdifuld betydning. 
 
Guds velsignelse over menigheden, 
arbejdet og den enkelte i det kom-
mende år. 

 

Hjertelig hilsen 
med Salmernes Bog 100,2 
Menighedsrådet 
 
Bibelværkstedet i Skagen 
  
Igen har vi haft et berigende bibel-

studieår. Tekster og enkeltemner 
blev læst og kommenteret af Erik, 
som  har stået for alle møderne ud 
fra bogen: “Frelse, Fred og Frihed.” 
Her har vi set på den lutherske 
forståelse af Ny Testamente i hen-

hold til Reformationsjubilæet. Efter 
hvert kapitel har der været ned-
skrevne spørgsmål til fælles drøft- 
else. Også personlige vidnesbyrd og 
mulighed for individuel forbøn op-
muntrede os. Deltagerantallet er ste-
get lidt. 

  
Vi har haft glæden og den musiske 
oplevelse af, at Vagn blev vores “or-
ganist”, idet han fandt melodier til 
vores salmebog på computeren efter 
BiD`s  liturgihjemmeside. Så 

vi havde den fornøjelse at synge til 
rigtigt pibeorgel.  
  
Ikke mindst en stor tak til  Lis, der 

leverede dejligt brød og kaffe. Og tak 
til jer, der havde tjenester på anden 
måde.  
  
Vi kunne med rette have en underti-
tel, nemlig: “Stifinderpatruljen.” Jo, 
for vi opdagede ofte nye stier gen-

nem Ny Testamente.  
  
Et ønske for det nye år: At vi må se 
nogle af jer venner fra kredsen i Fre-
derikshavn i Bibelværkstedet. Det 
ville OPMUNTRE vor lille flok her. 

  
Varm hilsen fra 
  
Erik Lykke Nielsen og Jøren Mølhede. 

Spejderne i Frederikshavn 
 
Når man kigger tilbage på spejder-
året der er gået, er det ofte week-

ends, patruljeture og store lejre der 
bliver husket. Det er forståeligt, for 
det er der vi ofte oplever spejderar-
bejdet i fulde drag. 
 
I årets løb har vi i Frederikshavn 
selvfølgelig deltaget i alle de aktivite-

ter vi ”plejer” at deltage i: Kreds-
weekend i Tolne, patruljeture, divisi-
onsturnering, divisionsweekend flok-
lejr og selvfølgelig årets helt store 
oplevelse - Spejdernes Lejr i Sønder-
borg. 
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