
 

Jeg kan som kredsfører kun være 
glad og taknemlig for det store ar-
bejde førerne gør for kredsen og for 
opbakningen vi får fra forældre, me-

nighed og byen. TAK til alle 
 
Der er udarbejdet nye vedtægter for 
kredsen p.g.a. at DUF har stillet nye 
krav i forhold til ansøgning af tips-
midlerne. 
 

Kredsen tæller pr. 31. dec. 2016,  23 
medlemmer. Annette Olesen 
 
Spejderne i Frederikshavn 
 
Året der gik. 

Nu er et nyt år begyndt. 
Hvad skal vi huske fra 2016? Tolne-
weekend med planeter som emne. Ol
-møde. Fastelavnsmøde med venner. 
Det er sjovt vi må invitere. En god 
sommerlejr på Øksedal med mange 

der blev syge. Vi lavede bolsjer og 

der var en god slikbiks. Vi sov på 
Knivholt og var på aftengåtur. Vi har 
overnattet i Hørkær – det var hygge-
ligt. Et sjovt Halloween-møde hvor 
nogle synes det var super sjovt at 
lave det mens andre blev lidt bange. 
Det var sjovt med skøjteafslutning. 

Juleafslutning med sjove aktiviteter 
så som muntert køkken, lykkehjul og 
ildkugler. 

 
Hvad lærer vi ved spejder? Binde 
knob. Holde sammen – venskab – 

fællesskab - samarbejde. Være ude i 
naturen og overleve. Snitte. Lave 
god mad – pandekager og snobrød. 
Lære om Gud. Kende træer og andre 

ting i naturen. Kende og løse koder 
og det gør os kloge. 
Hvem skal vi huske at takke? Takke 
for vi har Hørkær. Dejligt, at vi ople-
ver spejderlejre. Vi skal takke alle 
førere – de giver gode oplevelser. Vi 
skal takke for Gud. At vi får mad. 

Takke at vi kan være sammen. Tak-
nemlige for at vi lærer andre spejde-
re fra hele landet at kende. 
Hvad vil vi ønske for 2017? At vi kan 
sove på Knivholt. At vi må løse mor-
sekoder. Lave bål og mad. Hygge – 

slappe af og kigge på fugle. Besøge 
mig - Oliver. Flere overnatninger. 
God sommerlejr. En masse slik og 
mere sovs.  Sejle Kano. Besøge Falck 
og politistationen. 
Til slut vil vi sige tak fordi I kom til 

spejdermøde i dag og godt år til alle. 

Spejdere - hjælp hinanden. 
Godt nytår – Gud bevare Danmark. 
 
En nytårstale skrevet af spejderne i 
Frederikshavn mandag d. 16/1-17  
  
Børnekirken 

 
Velkommen i Guds hus i dag.”, sådan 
synger vi af og til i en sang, og så-
dan er det også i Børnekirken. Vi 
glæder os over hver og en der kom-
mer og føler sig velkommen, så læ-

rer vi om det Jesus fortalte os, da 
han gik omkring her på jorden, og 
prøver at forstå at det fortsat er 
sandt i 2016. Ind imellem lader vi 
Sigurd og Snapper hjælpe os med at 
fortælle historierne, om Jesus og 
hans far Gud, for Sigurd har nemlig 

sin egen hyggelig og underfundige 
måde at få budskabet frem på. Bør-
nekirkens hovedaktivitet er som 
skrevet tidligere år, at forkynde 
evangeliet på en måde så børn og 
unge mennesker forstår det. I år  
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