Beretninger

Spejderne i Jerup

Citat: ”Det er ikke, fordi ting er vanskelige, at vi ikke tør. Det er, fordi vi
ikke tør, at ting er vanskelige.”
Dette kan der vel være noget rigtigt
i. Det kræver mod at ændre ting,
ændre hverdag. Men det valgte vi i
Jerup Spejderkreds at gøre efter
sommerferien i 2019. Vi er desværre
så få spejdere nu, at vi valgte at ændre vores ugentlige møde til et lørdagsmøde en gang om måneden.
Vi startede ud efter nytår med 12
spejdere og kørte foråret igennem
med almindelige aktiviteter og onsdagsmøder. Vi var på Tropecamp i
Randers Regnskov, en anderledes
overnatning og en lærerig tur, hvor
man måtte have en ven med. Vi har
været på tur til Økolariet i Vejle, en
tur for hele familien. Vi har samlet
affald i Jerup by. Afholdt Coast2coast
og Cafe ved loppemarked i Tversted
sammen med Frederikshavn kreds.
Vi var på en rigtig god og hyggelig
sommerlejr ved Sydslesvigs Spejderkorps, som fejrede 100 år.
Men efter ferien var der 9 spejdere
tilbage, hvoraf de 2 bor i Børkop,
derfor valgte vi at ændre vores møder til lørdagsmøder fra kl. 10.30 til
14.30, en lørdag om måneden og
blande programmet lidt, så det nogle
gange var for hele familien og andre
gange kun for spejderne. Ud over
vore egne møder har vi deltaget i
korps- og divisionstilbud.
Det har været et fint efterår og forældre og spejdere har vist forståelse
for forandringen og været aktive deltagere. Vi har nogle meget trofaste
spejdere og fortsat stor opbakning af
forældre og byen, derfor er vores
mål at være med på Centerlejr i
sommeren 2020 på Øksedal, hvor
korpset kan fejre 90 års fødselsdag.

Dansk sprog
Vi samles stadig til danskundervisning i kirken, som Jonna Rasmussen
er primus motor for. Vi mødes hver
tirsdag eftermiddag, og alle møder
trofast op.
Det er en god måde at møde vores
burmesiske venner på. Vi får talt om
mange ting, både praktiske og forståelsesmæssige. Stemningen er altid munter. Børnene leger stadig i
kælderen.
Hanne
Omsorgsgruppen
Der er til stadighed mennesker i vores menighed og blandt vores kontakter der får en kærlig hilsen og et
besøg.
Vi minder om at vi gerne vil have at
vide hvis nogen er syge eller på anden måde har brug for sådan en hilsen.
Omsorgsgruppen.
Kontaktgruppen til NCC og CEC

Vi takker for velsignelsen og forbønnen for vores kreds og den positive
omtale.

De to menigheder fungerer virkelig
godt, og den hjælp de har brug for
aftrapper meget. Så det er hovedsaligt enkeltpersoner der har brug for
hjælp med kontakt til det offentlige
m.m., og det er den hjælp kontaktgruppen nu tager sig af.

Annette Olesen

Kontaktgruppen

