Menighedens årsfest blev afholdt d.
23. februar. Anni Andersen holdt en
minigudstjeneste, medens børnene
gik i børnekirken og holdt fastelavn
med tøndeslagning m.m. Derefter
var der lækker frokost og kaffe med
hjemmelavede fastelavnsboller.
På det efterfølgende årsmøde drøftedes stort og småt. Menigheden kan
stadig glæde sig over en rigtig god
økonomi og nogle velholdte bygninger, dette til trods for, at de bruges
rigtigt meget. Blandt beslutningerne
kan nævnes, at der kommer vinduer
i døren fra garderoben ind til kirkesalen. Aftensang i Frederikshavn afsluttes sådan som vi kender det,
men der ses på, om man måske kan
lave sangaftener i stedet for. NytårsDet nye år indledtes med nytårskon- koncerterne fortsættes og det gør
cert i Frederikshavn. Der findes en
Skagen spiser sammen også. Vi fortlille omtale af den på side 5. Evange- sætter med at være aktive i Evangelisk Alliances Bedeuge i år afsluttedes i vores kirke i Frederikshavn med
et meget fint besøg og program.
D. 13. januar holdt de to spejderkredse i Frederikshavn og Jerup fælles førermøde for at aftale fællesaktiviteter m.m. i årets løb, og allerede
d. 19. afholdtes årets første fællesarrangement, nemlig nytårsweekenden
i Kongebakken i Tolne, denne gang
med tema over en af fortællingerne i
Junglebogen. Traditionen tro afhold- lisk Alliance, Kvindernes Internatiotes der spejdergudstjeneste søndag
nale bededag, 2. pinsedag og fælleformiddag, og Erik Løvind gjorde tje- skabsarrangementer med Sæby og
neste.
Østervrå og de øvrige nordjyske menigheder.

Sket i glimt

Årets sidste måned forløb som sædvanligt med en række anledninger
som vi kender dem. D. 8. december
var der fællesgudstjeneste med Metodistkirken hvori indgik de 9 læsninger. Spejderne i Jerup holdt julehygge d. 9. Der var både aftensmad og
bankospil for hele familien. D. 14.
var der julefest i Skagen med spisning m.m. Julegudstjenesterne var
med Anni Andersen, og i Skagen
havde organisten, Jesper Heegaard,
sin hustru med. Hun sang solo, et
meget smukt indslag. D. 27. var der
julefest i Frederikshavn, ligeledes
med spisning, og derefter muntrede
børn og voksne sig rundt om juletræet og med diverse indslag.

