gudstjeneste i Frederishavn med Metodistkirken, hvor Chresten Eskildsen
talte om fællesskab. Han brugte bl.
a. oplægget til ”det gode fælleskab”
der hænger på opslagstavlen og
nævnte fælleskabsdagen, som Ara
og Saw står for.
Der har været menighedsmøde, hvor
der var valg til menighedsrådet.
Valgt blev Preben Andersen og Kira
Rødkjær, medens Mogens Groht blev
suppleant.

Spejderne har ligeledes været meget
aktive. Begge kredse har været på
tur til Odense ZOO til spejderevent,
og de deltog også i divisionsturneringen, der havde Robin Hood tema og
som var meget våd, men spændenI oktober startede aftensangen i Fre- de.
derikshavn. Spejderkredsen i Frederikshavn afholdt en spejdergudstjeFrederikshavn har været på tur i Elneste, hvor der blev fortalt om delta- ling plantage, nogen i kano og nogen
gelsen i Jamboreen i USA. Sidst på
til fods. De har lavet græskar til Halmåneden fortalte hospitalspræst
loween og kredsen har fejret 10 års
Ruth Østergaard Poulsen om sit arfødselsdag med et brag af en fest og
bejde og sine erfaringer ”når livet
med bilorienteringsløb.
gør ondt”. Hun var ligefrem og til
tider lidt provokerende, og mange af
hendes forslag til hjælp var stik
imod, hvad man ville forvente. Søndagen efter havde vi så fællesskabsdag med Østervrå og Sæby. Her var
Lasse Åbom taler over emnet
”menigheder uden præst”. Han kom
langt omkring, men hovedbudskabet
var, at menigheden skal beslutte sig
til, om man er en menighed uden
præst eller om man er en menighed,
der venter på en præst. Ud fra disse Jerup havde spejderstart i august og
parametre kom han så med forslag
ud over de ovennævnte aktiviteter
og betragtninger.
har de været på tur til Bangsbo Fort
med hele familien. De fortsætter efI november havde vi så en fællester nytår med lørdagsmøder

Sket i glimt

Det har været et travlt - men også
givende efterår for stort set alle grene af kirkens arbejde. I september
havde kirken i Skagen besøg af Sindal menighed og her blev årets høstgudstjeneste også afholdt. Det var
en dejlig dag med Per Beck som taler.

