
 

Bibelværkstedet i Skagen 
 
Også i 2016 har vi holdt møde den 
første onsdag i hver måned. Vi fik 

indbydelse af Lis og Erik Nielsen til 
en grillaften i sommer. Tak for det og 
tak til jer, der så fint stod for brød og 
kaffe til samlingerne. Deltagerantal-
let har svinget mellem 6 og til sidste 
møde 12. Så vi har tro på en fort-
sættelse i det nye år. Først festligt 

kaffebord, hvor vi blev rystet sam-
men. Så over til selve bibelundervis-
ningen, som ikke er en almindelig 
gudstjeneste. Vi har trykt en “lektie” 
til hver gang. Jeg har læst op af den, 
og deltagerne har hørt og læst med. 

Derved får vi mere ud af emnet og 
drøftelsen bagefter. Der var fælles 
bøn og sang fra et selvudgivet sang-
hefte med sange hentet fra forskelli-
ge steder. I 2017 glæder vi os til 
også at bruge Ole Bækgaards smuk-

ke sanghæfte. Vi hører hver gang 

forskellige sange på CD og der er 
altid anledning til forbøn og vidnes-
byrd. Vi har behandlet mange for-
skellige aktuelle, interessante og in-
spirerende emner i årets løb. 
Må Herren give os nåde til at fort-
sætte, og det vil være opmuntren-

de, om nogle frederikshavnere kun-
ne komme. Vi sidder så få. 
 
Kærlig hilsen  Jøren Mølhede 
 
Spejderne i Jerup 

 
Vi har i 2016 haft et fint spejderår, 
med et lille stabilt og trofast hold 
spejdere, og med mange gode og 
oplevelsesrige spejderaktiviteter. 
 
Vi havde en god januarweekend 

sammen med Frederikshavn, med fin 
deltagelse af forældre og søskende til 
gudstjenesten søndag, og i maj var 
vi også på en fælles tur til Rebild 
med kanosejlads og mountainbike 
tur. Årets sommerlejr var på Øksedal  

sammen med hele divisionen, ja hele 
korpset var inviteret med,  og vi lå 
igen i lejr med Frederikshavn. Efter-
årets tur gik til Hirsholmene med 

sejlskibet W. Klitgaard, en tur i 
pragtfuldt solskin og vind i sejlene. 
 
Vi har fortsat en stor opbakning af 
forældrene og byen, og vi får meget 
ros for vores gode aktiviteter og del-
tagelse i alt, hvad der sker i byen. 

Vi havde igen et depot i forbindelse 
med Coast2coast løbet. Der blev ser-
veret pandekager m.m. for omkring 
1400 deltagere. Det er en indtægts-
givende aktivitet, som vi indbød Fre-
derikshavn kreds til at hjælpe med, 

så vi kunne dele indtægten, og også 
en fed reklame for kredsen. Rigtig 
mange roste vores fine udvalg og 
havde hørt rygter om kvaliteten af 
forplejningen undervejs. Vi har fort-
sat vores OK benzinkontrakt og den 

udvides med telefoni og el, og vi er 

godkendt til foreningsstøtte fra XL 
byg. Vi har deltaget i Jerupfestival og 
Jerupaftener, som er blevet gennem-
ført i ny form.  

 
Der er nye planer med Jerup skole, 
hvilket der har været holdt mange 
møder omkring. Vi har haft en re-
præsentant til møderne, men kred-

sen flytter ikke fysisk på skolen, men 
vi er med i fællesaktiviteterne. Vi 
holdt vores årlige julemarked i for-
samlingshuset, en god og indtægts-
givende dag, med meget stor tilslut-
ning.  
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