Beretninger

opstår ideer og handling. Hvorfor er
Gud ikke et nøgleord vil I måske undre jer over, men Gud er natur, sammenhold og fællesskab. Gud lever og
virker i alt det vi gør.

Spejderne i Jerup

Vi har haft et år med forskellige aktiviteter udover det ugentlige møde og
vi kan fremhæve en sommerlejr i
Rebild, kanotur på Uggerby Å og adventuredag på Rebild Efterskole.
Vi har i årets løb haft 7 spejdere på
træning, hvor de to af dem er blevet
Roland spejdere. Og i sommer fik
kredsen 3 diamantspejdere, hvilket
er en hæder for at have gjort en
særlig indsats og lært mange spejderkompetencer. Yderligere kan vi
fortælle, at 5 spejdere deltager i
World Scout Jamboree i USA her til
sommer. Vi har spejdere med mod
på mere, og det er så skønt

2018 var det år kredsen kunne fejre
60 år. Vi holdt fest for hele familien,
ja hele byen og menigheden. Der
blev budt på tryllekunst, aftensmad
og festligt lejrbål. Dejlig dag i øsende
regnvejr.

I 2019 er det 10 år siden vi genoplivede Frederikshavn, og hvor har vi
givet mange børn og unge mennesker mange helt fantastiske oplevelser. Spejderarbejdet er fantastisk, og
jeg er som kredsfører taknemmelig
over at vi er mange førere som kan
se en mening med arbejdet. Vi håber
på mange gode oplevelser i årene
fremover.
Venlig hilsen
Jane T. Emmering

Frit og herligt er spejderlivet, eventyr, vandring, sang og glæde, arbejde – ja lidt af hvert.

Vi har en lille MEGET trofast gruppe
spejdere i alderen 6 til 14 år.
Vi havde i foråret de sædvanlige aktiviteter med weekend i januar sammen med Frederikshavn kreds. Igen
en hyggelig tur med gudstjeneste for
hele familien og menigheden søndag
formiddag, hvortil der var fin opbakning. Divisionsturnering og en eventdag, med Rebild efterskole som planlægger, begge dage i bagende sol.
I juni havde vi Coast2coast depot,
som har vokseværk, og vi skulle forberede til godt 2000 deltagere. Heldigvis er det en opgave vi løser sammen med Frederikshavn kreds, men
denne gang havde vi også opbakning
fra en lille damegruppe fra Jerup by,
der leverede 200 pandekager, og der
kom 4 hjælpere på selve aftenen.
Vi startede efter sommerferien med
spejdermøde for hele familien. Vi har
11 spejdere, men der var 20 til aftensmad. Vi havde en lørdag med tur
til Skagen for hele familien, hvor der
også var fint fremmøde. Den sidste
weekend i oktober, bød vi på den
helt store oplevelse - ”Overnatning i
Horsens Statsfængsel” - for hele familien, fortsat med 11 spejdere i
kredsen, men med 22 deltagere på
turen.

