mændene der stod for kirkekaffen. Vi
piger/kvinder blev budt velkommen til et
festligt dækket kaffebord med en rød
Skagenkredsens afslutning på familieafte- nellike. Vi blev fortalt, at oprindeligt gav
man røde nelliker til sin mor. Var hun
nerne i denne sæson, var en udflugt til
Gærum, hvor vi besøgte Anni og Erik i den død, satte man hvide nelliker på graven.
Under kaffen blev vi underholdt med en
naturskønne plet hvor de bor.
festlig sang, (Mor er den bedste i verDer var ca. 30 deltagere. Vi mødtes på
den).
gårdspladsen hvor Erik bød os velkom-
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men, og alle gik/kørte op for at se det biogasanlæg, som Erik og hans bror har. Det
var lige noget for de teknisk interesserede,
andre nød vejret og naturen. Efter rundvisning var der tilbud om at køre med Anni
hjem for at hygge, og dem med "gode
ben", gik med Erik op til et område som
han med rette kalder for "Paradis", et rigtig
dejligt uspoleret natursted. Det var svært
at løsrive sig igen. Efter den fine guidede
tur, gik turen tilbage til "Boel", hvor kaffe,
kringle og lagkage ventede.
Mens vi drak kaffe fortalte Anders om sit
spændende politiske liv, som jo på en eller
anden måde kommer os allesammen til
gode. Han tog os med i den dagligdag,
som han lever. Det var en god oplevelse.
Anni sluttede aftenen med en god andagt.
En helt igennem fin aften.
Det var så tak for denne sæson.

Spejderkorpset holdt førerstævne i Rebild
d. 3. og 4. maj 2014. Årets stævne var
lagt an på sunde aktiviteter, og dermed
meget på udendørsliv. Vores kredsfører i
Jerup, Annette Olesen, fik overrakt en
stjerne for at have været spejder i 50 år,
og blev også indvalgt i korpsrådet.

Spejderkredsene i Frederikshavn og Jerup var d. 15/5-17/5 på tur til Rebild
Efterskole. Der blev sejlet i kano og kørt
på mountainbike, og der blev sovet i biI.f.m. vort samarbejde med Metodistkir- vuak om natten. Det var en rigtig god
ken i Frederikshavn, blev der søndag den tur, hvor deltagerne virkelig blev udfor11. maj afholdt fællesgudstjeneste i Fre- dret på deres evner og udholdenhed. Alle
var meget trætte, da weekenden
derikshavn Metodistkirke. Efter gudstjevar overstået.
3
nesten var det i anledning af ”Mors dag”

