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Selvom sommerperioden traditionelt 
er en stille tid i kirken, så sker der 
alligevel en masse ting. Vi startede 
perioden med dåbsgudstjeneste d. 5. 

juni. I kan se en 
nærmere omtale 
af begivenheden 
andetsteds i bla-
det. Søndagen 
efter holdt Lotte 
og Troels Schrø-

der gudstjeneste 
i Frederikshavn. 
Det var med 
megen sang og 
musik, og det 
oplevede vi og-

så søndag d. 
19. juni, hvor 
det var Erik 
Løvind og et kor 
fra Kaas frikir-
ke, der medvir-

kede. 

 
Sommertiden er 
traditionelt også 
tid for spejder-
aktiviteter. Beg-
ge kredse var i 
år fælles om at 

hjælpe til ved 
Coast2Coast, et 
arrangement 
med løb, cyk-
ling, rulleskiløb 
og mountainbi-

ke. De lavede 
depot i Jerup og 
serverede kaffe 
og pandekager 
m.m. De havde 
omkring 1400 deltagere igennem fra 
kl. 01.00 til ca. kl. 05.00. De har 

efterfølgende fået meget ros fra bå-
de deltagere og arrangører for ind-
satsen.  
 
I år var begge kredse på Øksedal, 
hvor Vendelbo Division holdt divisi-

onslejr med deltagelse fra hele lan-
det. Det var en lejr, der var mere 
udfordrende, end vi er vant til, på 
grund af vejret. Det regnede rigtigt 

meget, men spejde-
re er vant til udfor-
dringer, så det blev 
en rigtig god lejr 
trods vejret. Der var 
et rigtigt godt pro-
gram og mange sjo-

ve indslag, så bør-
nene var glade og 
trætte, da det var 
tid til at køre hjem.  
 
Begge kredse er nu 

startet op på den 
nye sæson. 
 
BID har holdt som-
merstævne på Lin-
denborg. Der var 

nyvalg til ledelsen 

for Vibeke Koch-
Dalsgaard fra Pan-
drup og Per Bech 
fra Karmelkirken. 
Merete Gjerløv blev 
genvalgt. Bent Hyl-
leberg blev genvalgt 

som formand, og 
holdt en tale, der 
supplerede den 
skriftlige beretning. 
Vi har gjort lidt ud 
af denne i dette 

blad, fordi det er en 
fremragende tale 
med nogle spæn-
dende perspektiver. 
Hele talen kan læ-

ses på BID,s hjemmeside. 
 

Sommerens fælles gudstjenester 
med Metodistkirken kører efter pla-
nen, og det er dejligt, at vi kan hjæl-
pe og inspirere hinanden, og vi kan 
fylde hinandens kirker, selvom det er 
feriesæson. 


