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Sommerlejr i København, en ordentlig flok ledere samlet 
til opstart og Landslejr 2016 
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 KONTAKTPERSONER*

Formand 
Jan Gaarn  29 89 67 44 
gaarn@fdf.dk  
 

Kredsledelse 
Jan Mørch 40 50 98 66 
j.morch@mail.dk  
Per Rebsdorf 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Puslinge 
Birgitte Gaarn* 41 89 01 44 
gaarn21@gmail.com 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Nanna Christensen 
Julius Batsberg 
Christian Gaarn 
 
Tumlinge 
Lars Poulsen* 22 38 08 95 / 
lars.poulsen@gmail.com 30 21 45 03 
Lars K. Jacobsen 41 93 02 69 
Tove Schroeder 25 30 95 50 
Gitte Schroeder 
Søren Toft Jensen  
Pia Schroeder 
Nicklas M. Pedersen 
Viktor B. Nielsen 
 
Pilte  
Pernille Andersen* 23 22 91 89 
ja-pe@mail.dk 
Kim Tranholm Nørgaard 30 26 45 45 
Hanne Fynbo 27 10 51 08 
Mette Mølgaard 22 88 15 40 
Kasper Johannes Vangsted 40 50 27 77 
Marlene Ryge Batsberg 61 75 27 09 
Poul Bislev (deltid)  
Frederik Lund 
Christian G. Jensen 
Anton Madsen 
 
Væbnere 
Lisa Sørensen*  22 12 53 11 
lisani@mail.dk 
Lars Gade  22 59 36 67 
Jan Mørch 40 50 98 66 
Jesper K. Nielsen 30 68 25 70 
Heidi Skov Aagaard 22 48 58 28

 
Seniorvæbnere 
Per Rebsdorf* 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
Jesper Als 40 79 02 10 
 
Seniorer  
Anders Hougaard 61 77 62 53 
anders.hougaard1987@gmail.com 
Søren Aaen 29 72 64 50 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
mona@fdf.dk 
 
Webmaster www.fdf.dk/vesterhassing 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 
Loppemarked 
Mette Madsen 24 84 99 22 
mette.madsen@dadlnet.dk 
Charlotte Grün 42 75 15 04 
 
FDF-Butikken 
Tårnvej 10, Peter Larsen 27 87 57 07 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
Kredshuset 
Tårnvej 10 98 25 51 35 
Knud Erik Stevn (pedel) 40 42 29 68 
ike@stevn.eu 
 
Myrebo – Udlejning - www.hyttenmyrebo.dk 
Inga Gaarn 98 25 67 80 
njg@c.dk 
 
Myretuen 
Dorthe Nielsen 22 49 14 96 
dorthe.nielsen@eventtech.dk 
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 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

August   
Uge 33 Opstart 
29. Limfjordsfest 
 
September   
5. Wild North  
7. Ledermøde 
11.-13. Seniorfestival 
15. Salg af Forbundslodseddel 
18.-20. Aktivlejr/Lederskole 

Nord/Landslejrkursus 
26. SAGA-løb  
28. Rundvisning TV2 Nord (ledere, 

bestyrelse) 
30.  Netværks/lederaften (ledere, 

bestyrelse) 
 
Oktober 
5. Ledermøde 
Uge 42 Efterårsferie 
Uge 42 Lederskoler og kurser 
25. BUSK-Gudstjeneste 
 
November 
8. Fair Play, Hjallerup 
22. Julestue 
30. Sæsonplanlægning 
  
December 
11. Deadline Myretuen 
 
Januar 
Uge 1. Opstart 

 
2016 
7.-15. 
juli 

Landslejr 

 
Husk, at kalenderen opdateres løbende på 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 

Vil du give os en hånd? Vi 

kan altid bruge lidt ekstra 

hænder. Bl.a. i køkkenet på 

vores ture eller når vi 

deltager på Limfjordsfest. 

Kontakt gerne formand Jan 

Gaarn på 29 89 67 44 

 

Limfjordsfest lørdag 

29. august 

Julestue søndag22. 

november 

Kredsweekend 2016 

Landslejr 2016 
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 FDF – MANGFOLDIGHED SKABER SUCCES 

Formand Jan Gaarn: 
 
Velkommen til en ny FDF sæson. Efter en dejlig lang sommerferie er vi igen klar til at trække i FDF 
skjorten. På sommerlejren oplevede alle I der deltog, en mangfoldighed af oplevelser, indtryk og 
kammeratskaber. FDF er mangfoldighed. Mangfoldighed af børn, unge og voksne, men også en 
mangfoldighed at aktiviteter, udfordringer og sjove lege. Det er blandt andet, det der gør, at det er super 
fedt at være FDF’er. Det er det, der adskiller FDF fra mange andre fritidstilbud. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hos FDF arbejder vi hele tiden på at tilpasse aktiviteterne til en meget bred vifte af børn og unge. Vi vil 
gerne kunne tilbyde FDF til alle og vil gerne kunne hjælpe alle børn ind i fællesskabet mellem børn, unge 
og voksne. Og vi er opmærksomme på, at børn er forskellige og mangfoldige. Vi forsøger at tage hånd om 
den enkelte, men også om fællesskabet. Alle har brug for et fællesskab. Et fællesskab, hvor man har det 
godt og hvor man får plads og kan udvikle sig. 
 
Når børn bliver unge mennesker, ændres deres behov og FDF følger med. Der skal opleves nye 
udfordringer og man kan presses ud i nye situationer, som styrker den enkelte og fællesskabet. Nye FDF 
aktiviteter, nye opgaver f.eks. på sommerlejren, hvor man får ansvar for de mindre børn. 
 
Også voksne er mangfoldige. De voksne bag FDF Vester 
Hassing er også mangfoldige, heldigvis. De voksne kommer 
med forskellige kompetencer, erfaringer og ideer, som er med 
til at skabe et helt specielt fritidstilbud. Vi skal udnytte 
hinandens styrker og kompetencer på at skabe en bred vifte 
af kreative og sjove aktiviteter for børn og unge. Vi skal også 
bruge hindanden på kryds og tværs for at skabe de bedste 
team’s til gavn for FDF. Igennem hele FDF, fra vores 
hovedbestyrelse i København, via udvalg og netværk skaber vi 
det bedste FDF med en stor mangfoldighed af mennesker. 
 
En ny sæson venter dig. Vi håber, du vil tage godt imod alle de aktiviteter, oplevelser og sjove ideer som 
du nu bliver mødt med. Vær med til at skabe et fedt sted i byen og vær med til at skabe et stort 
fælleskab. Vi er klar med skøre og kreative FDF møder, hvor alle kan være med. En stor flok fjollede og 
dygtige voksne vil gøre deres bedste for at FDF Vester Hassing, bliver ved med at være et unikt tilbud, til 
en aktiv fritid. 
 
FDF er leg og plads til alvor. FDF er oplevelser og nye ideer.
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN - LANDSLEJR 2016 

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Landslejr 2016 - Er du klar til at mærke landslejrsuset og FDF når det er 
allerbedst! 
 
Så skal du med på landslejr 2016. Næste sommer fra 7-15. juli 2016 
mødes alle FDF´ere i hele landet fra pilte og opefter på FDF´s 
Friluftscenter Sletten i Silkeborg.  FDF afholder landslejr hvert 5. år og 
samlet set deltager i alt ca. 15000 FDF´ere og gæster fra udlandet i dén 
ultimative største og fedeste FDF oplevelse, som man kan opleve som FDF´er. 
 
Rejs med til en vidunderlig verden på en helt særlig Ø, hvor alt kan ske og 
helt ind i legens univers 
Den særlige Ø og legens univers er grundstenen i landslejrens tema og 
der vil komme til at ske en masse aktiviteter i større sammenhæng på 
lejren, men også arrangementer, hvor kredsen deltager alene efter 
princippet - det nære i det store. Udgangspunktet er kredspladsen, hvor vi 
opbygger og bor sammen i en primitiv teltlejr og laver mad på bål – hele 
ugen. 
 
Landslejr – Riger – Landsbyer - Kreds 
Hver kreds skal bo i en kredslejr i en landsby (vi skal 
bo sammen med andre kredse fra Landsdel 1) med 
ca. 200-400 deltagere fra 5-8 kredse. Landsbyerne 
samles herefter i Riger af 5-8 landsbyer. 
 
Programmet er planlagt så man både kommer til at 
opleve ”suset” når alle deltagere er samlet til f.eks. 
Landslejrens traditionsrige lejrbål, men vi vil også 
opleve at være sammen med andre FDF’ere i mindre 
målstok i riget eller i landsbyen til aktiviteter. Sidst 
er der også mulighed for aktiviteter alene kun for 
kredsen efter eget valg.  
 
Seniorcity 
På landslejren samles alle seniorer i ét rige – Seniorcity. Hvis du skal begynde i 9.kl efter sommerferien 
2016, kan du bo i Seniorcity og du må ikke være fyldt 19 år i 2016. Deltagerne i Seniorcity bor således 
ikke på kredspladsen, men for sig selv i Seniorcity med egen holdleder, som er en leder. 

Fælles lejrbål fra Landslejr 2011 

Gitte Schroeder fra Seniorcity 2011 
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN – LANDSLEJR 2016  

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Forløbet frem mod landslejren  
Alle deltagende ledere skal på et landslejrkursus i 
september 2015, hvor man introduceres til landslejren, 
ideramme og tema og får værktøjer med hjem til det 
videre forberedende landslejrarbejde lokalt i kredsene. 
 
Tilmeldingen til landslejren starter tidlig 
Indbydelsen til landslejren udkommer medio december 
2015, hvor også tilmeldingssystemet åbner. Man har frist 
indtil 1. marts 2016, hvor tilmeldingen lukker. Nærmere 
tilgår omkring hvordan man tilmelder sig. 

 
 
Fortræningsweekend for alle deltagere  
Alle deltagere skal på Fortræningsweekend den 15-17/4-2016, hvor 
man mødes med de andre kredse, man skal bo i landsby med på 
landslejren. Hér finpudses de sidste detaljer, så vi alle er helt klar til 
at komme på landslejr. 
Tag med på landslejren – mød nye venner og få en FDF oplevelse for 
livet. 
 
 

 
   

 BLÅ DAG I REE SAFARI PARK  

Pernille Andersen, tumlingeleder, har sendt følgende: 
 
At forvandle Ree Safari Park til en blå park, var 
formålet med det arrangement Landsdel 2 
afholdte lørdag 13. juni. Og det må siges at lykkes. 
Den ellers grønne park var fyldt med glade 
FDF'ere, så uanset hvor man så hen var der blåt.  
 
Ca. 750 FDF´ere besøgte parken, hvor man kunne 
komme gratis ind, hvis man blot havde FDF-skjorte 
på. Fra FDF Vester Hassing var vi to familier, som 
tog imod tilbuddet. Og ud over de sædvanlige 
spændende oplevelser parken byder på, kunne vi 
også opleve og deltage i FDF-aktiviteter.  
 
Der var bl.a. mulighed for at tage på o-løb med 
Sille og Sigurd, sejle i kano og klatre på en stor 
mobil klatrevæg. Da det blev tid til en pause, var 
der bålhygge med pandekager og snobrød. De forskellige FDF-aktiviteter fungerede rigtig godt i parkens 
omgivelser, og der var noget for både store og små, så det var en rigtig dejlig dag for hele familie. 

Fra vores lejrplads på Landslejr 2011 

Stemningsbillede fra Landslejr 2011 

Familierne Andersen og Mørch på ”Blå tur” 

19.-20. september kan du iført 
FDF-skjorte komme gratis i 
Den Gamle By, se mere på 
www.fdf.dk 
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 DE USYNLIGE HÆNDER 

Redaktøren: 
 
Vi kender det alle godt: Det med småting, som skal fikses, 
huller der skal lappes, ting der skal ordnes. Sådan er det i 
enhver husstand, på et hvert værelse OG også i vores Kredshus 
på Tårnvej. 
Heldigvis har vi fået hjælp af et par store, erfarne 
håndværkerhænder, som, det sidste års tid, har fået sat styr på 
vores skønne bygninger. Repareret køkkenvaske, dryphaner, 
toiletter, stakit, nedfaldne tagsten, fliser, borde/bænke, hjulpet 
i hallen, lavet skorsten i Myrebo og meget, meget andet. 
 
Ja, selv et lille uvelkomment skadedyr i kælderen har 
hænderne jaget vækJ 
 
De to hænder, som I FDF’ere ald rig ser – men kun mærker 
glæden af – sidder på Knud Erik Stevn, som har været vores 
pedel siden sidste forår. 
 
Knud Erik bor i Hals med hustruen Inga. Knud Erik har 
børnebørn, som er FDF’ere, og da han sidste forår hørte, at vi 
søgte lidt praktisk hjælp til Kredshuset, slog han til, for man 
skal jo nødig gå i stå, som Knud Erik siger. 
 
Og han ved, hvad han gør og taler om. Knud Erik har nemlig arbejdet i 8 år som murer m.v. hos Multibyg i 
Aalborg. Han er nu pensioneret og nyder at rejse, ligesom han er medlem af en forening, som støtter 
psykisk og fysisk syge i lokalsamfundet - OG hjælpe til i Kredshuset. 
 
Og når Knud Erik keder sig, ja, så hjælper han også gerne med i Myrebo, vores lejrhytte i Hammer 
BakkerJ 
 
Møder du Knud Erik på din færden i vores Kredshus, så giv ham en ”tommel op”. 

Villy og Knud Erik på arbejde i 
Myrebo 

Knud Erik når han har det bedst: Iklædt 
arbejdstøj og med værktøjet i hånden 

Når ”lokummet” brænder rykker 
Knud Erik også udJ 
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   SOMMERLEJR I KØBENHAVN 

Lise og Jesper Nordklitgaard har sendt følgende fra årets sommerlejr: 

Er FDF længere end Rundetårn? 
Umiddelbart kan du jo tænke, at skribenterne har fået pip i 
sommervarmen, men overskriften beskriver bare en af de 
mange fantastiske oplevelser, der var på programmet på 
FDF Vester Hassing’s sommerlejr denne sommerferie.  
 
En hel uge på lejren Store Claus lige uden for København 
kan kun betyde én ting: privat besøg hos Dronning 
Margrethe! Men nej snydt igen, for det var der slet ikke 
plads til i programmet! Hvad lavede 125 FDF’ere så en hel 
uge? Ja, starten var ikke strålende det regnede nemlig 
under hele teltopsætningen! Men på plads til en stor uge 
kom alle mand lørdag eftermiddag/aften. Og så gik det 
løs! 
 
Mange evner blev afprøvet i løbet af ugen. En af de aktiviteter, der for alvor udfordrede, var besøget hos 
Go Monkey! Det er en udendørs klatrepark lige uden for København. Her kunne alle FDF-aberne slippe 
deres indre kravlelyst løs i wirebaner mellem trætoppe og give den gas på høje og lange svævebaner. 
Efter sigende fik vi alle med hjem derfra, men flere ville gerne være blevet! En kæmpe sjov og helt 
igennem mavesugende oplevelse.  
 
Imellem aktiviteter som fx. bagning af farvede pandekager, stjerneløb og 
natløb, så var der også for alle Puslinge til Pilte tid til en tur til 
svømmehallen i Værløse. Her havde Puslingene blandt andet fornøjelsen af 
at have ‘lille, henrivende Inge’ med i bassinetJ Det var en tiltrængt våd og 
vaskende dukkert de alle fik her midt på ugen. Igen var det til at trække 
vejret på sovesale og i telteneJ 
 
Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer fik også i løbet af ugen udforsket det 
våde element i stor stil. De kastede sig nemlig over aktiviteten kanosejlads! 
Med fuld oppakning gik de fra lejren og de 7 km til der, hvor de skulle have 
sejladsafgang fra. Derefter ventede der fordelt over to dage 17 kilometers 
kanopadling med en del overbæringer. En hårdere tur efter sigende, men 
absolut en kæmpe oplevelse for dem alle!  

 
 
 
 
 

Fra den fede oplevelse i Rundetårn 

Inge bager FDF-pandekager 

De ”store” på kanotur i godt sommerlejrvejrJ 
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 SOMMERLEJR I KØBENHAVN 

Fortsat: 
 
Første aften og hver aften på lejren var der lejrbål, som der jo skal være på en sommerlejr. Det var fyldt 
med bunker af FDF-sange, sjove sketche ved store som små, ulækre indslag og konkurrencer. Den daglige 
tilbagevendende konkurrence var ‘Er du dummere end din leder’ Her udfordrede en fra hver FDF-klasse på 
skift sin leder. Sjovt nok var det sjældent lederen der vandt... Det må være beviset på, at det er nogle 
ualmindeligt kloge børn, der går til FDF i Vester Hassing-J 
 
Var vi slet ikke inde i selve København? Jo for dulan, i stor 
stil!! Torsdag var den helt store sightseeing-dag. Her var vi 
alle på havnerundfart på Københavns kanaler, på shopping 
på Strøget, til vagtskifte på Amalienborg og ikke mindst en 
kæmpe fællesspisning i Amaliehaven så tæt på 
Dronningens spisesale som muligt. Og så var der lige den 
historie med Rundetårn. Udfordringen lød på, om vi alle 
125 FDF’ere, store som små, kunne danne en kæde, der 
rakte fra top til bund af Rundetårn. Det lykkedes! Det hele 
foregik under stor undren fra alle de andre besøgende i 
Rundetårn. Var vi ved at vælte tårnet, spærre det eller bare 
give det en kæmpe krammer? Vi skal da heller ikke 
glemme at nævne den fantastiske tur til Bakken, hvor alle 
125 FDF’ere fik lov til at give den maks. gas med tour bånd og frit slag på alle forlystelser! Nogle af 
FDF’erne løb lige frem fra den ene forlystelse til den næste for  
at, nå så mange ture som muligt!  
 
Kan man tale om en vellykket sommerlejr? Det er der bestemt ingen tvivl om! Stor tak og ros til de 
ledere, der har kæmpet en kamp for at få hele programmet på plads. Og selvfølgelig en kæmpe tak til alle 
125 deltagende FDF’ere for en helt igennem sjov, fantastisk, hyggelig og begivenhedsrig uge. Træls, at 
der går 10 år inden vi kan lege by-FDF’ere i København igen. 
 
Men så er det dejligt at tænke på, at mange af os kan se frem til en storslået Landslejr i 2016 J 

Turen gik også forbi ”Bakken” 

På Sightseeing-tur på kanalerne i det indre København 
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 MYRETUEN UDGIVER BLAD NR. 100 

Redaktøren: 

For læænnnge siden, dengang FDF ikke kun hed FDF med også 
FPF, dengang FDF-skjorten ikke var en skjorte men en trøje, 
dengang var der også FDF/FPF i Vester Hassing. 
 
Medlemstallet var stærkt stigende og man var ”fælleskreds” 
med Øster Hassing og de unge mennesker der. Vester –Øster 
Hassing FDF/Vester-Øster Hassing FPF. 
 
Møderne blev holdt i konfirmandstuen i Vester Hassing og på 
den gamle skole i Gandrup. Aktiviteterne var mange. Teltture, 
bålmad, knob, dolkefremstilling, forkyndelse, lege og alt muligt 
forskelligt. 
 
Dengang, for læænnnge siden, var der en FDF-leder, som 
besluttede, at lave et FDF-blad KUN for de FDF’ere og FPF’ere, 
der var i Vester Hassing og Øster Hassing. Hun hed Lisbeth 
Andreasen og var tovholder på de første mange udgaver af 
Myretuen. Ja, faktisk har Lisbeth lavet 84 af de nu 100 
eksemplarer. Men egentligt går det længere tilbage, for inden 
den første Myretue i 1984, blev der lavet programblade, som 
siden blev til Myretuen. 
 
Baggrunden for, at Myretuen blev aktuel og siden er blevet en fast del af FDF i Vester Hassing var, at 
lederne på hver klasse hver måned lavede særskilte programmer til deres klasser og det mente Lisbeth 
ville være en fordel, at få samlet til et stort og flot Kredsblad. Navnet Myretuen kom i hus i form af en 
navnekonkurrence blandt FDF’ere, forældre og andre med relation til vores kreds. 
 
Lisbeth gav opgaven med Myretuen videre til Hans Schroeder i 2008. Igennem alle årene har Lisbeth 
været at finde i rollen som Kredsleder, redaktør, leder, bestyrelsesmedlem og meget andet. Den dag i dag 
er Lisbeth stadig en stor del af FDF Vester Hassing, sidder i bestyrelsen, arbejder med lodsedler og er 
selvfølgelig æresmedlem af kredsen. 
 

Myretuen udgives i dag to gange om året, nemlig til opstart i august 
og til opstart i januar. Indhold til Myretuen skrives primært af 
formand, kredsledelse og redaktør. De sidste 27 eksemplarer af 
Myretuen kan ses og læses på vores hjemmeside. Har I indslag, eller 
historier, I gerne vil ha’ fortalt, så tag blot kontakt til bladets 
redaktør, som i dag er Dorthe Nielsen. 

Lisbeth med den første udgave af 
Myretuen – nemlig nr. 1 

Myretuen har siden blad nr. 1 ændret 
udseende et par gange  
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 EN ”LOPPETJANS” – HYGGE OG STØTTE TIL FDF 

Redaktøren: 
 
Vi har fået følgende indslag fra Loppeudvalget, skrevet af Helle Lynge. Tak for det. 
 
Det er blevet en tradition, at FDF Vester 
Hassing holder loppemarked i og 
omkring vores hal to gange om året – i 
marts og i november. Loppemarkedet i 
november er altid i forbindelse med 
julestuen og overskuddet går 
selvfølgelig til FDF, og er med til at 
finansiere nogle af de mange fede FDF 
oplevelser. 
 
Loppemarkedets succes afhænger af tre 
ting – for det første, at vi får foræret 
nogle gode lopper, for det andet, at der 
kommer styr på dem og for det tredje, at 
der kommer nogen til loppemarkedet og 
køber vores ting. 
 
Men hvad er gode lopper? Ja, det er heldigvis rigtig mange ting: nyt og gammelt, porcelæn og keramik, 
bøger og legetøj, glas, værktøj, senge, cykelhjelme, rulleskøjter, ski, møbler – det kan næsten være hvad 
som helst. Og et loppefund, det er, når du finder en sjov eller spændende ting, som du falder for og bare 
må eje. Det er heldigvis individuelt, hvad der er et loppefund, så der er handel i mange ting. 
Vi samler ind til loppemarked næsten hele året, men der er selvfølgelig mest gang i den de sidste par 
måneder op til et loppemarked. Er dit loft fyldt med ting, du faktisk har glemt, at du har – eller bugner 
din kælder af kasser med hengemte sager – så tænk på FDF, når du rydder op. 
 
De lopper, vi får ind, bliver løbende sorteret og pakket 
væk i kasser, så de er klar til at blive stillet op til 
loppemarkedet. ”Loppefolket”, er den lille flok 
entusiaster, som gerne vil støtte FDF og som synes det 
er både hyggeligt og spændende at åbne de kasser, 
sække og poser, der kommer ind. Så får vi os en god snak 
og måske en kop kaffe. Vi mødes ca. én aften om 
måneden – afhængigt at hvor meget der er kommet ind. 
De sidste par måneder inden et loppemarked er det ca. 
hver anden uge og den sidste uge inden markedet er der 
tryk på – de r skal gerne være nogen hver aften. Vi plejer 
at kommer lidt på skift, men vi kan godt bruge nogle 
ekstra hænder til at hjælpe med sortering og opstilling – både løbende og i den sidste tid op til et 
marked. 
 
Så har du lyst til at blive en del af ”loppefolket” og give os en hånd engang imellem, så send en mail til 
mette.madsen@dadlnet.dk så hører du nærmere om næste ”loppemøde”. 
 
Følg med i, hvad der sker omkring loppemarkedet, på Facebook (FDF Vester Hassing Loppemarked). Her 
kan du se Charlottes fantastiske billeder af nogle af de ting, der sælges på loppemarkedet og ideer til, 
hvad du kan få ud af forskellige lopper,  f.eks. en karrygul sofa, der endte som en hvid Hollywood-drømJ 
 
Vel mødt til FDF loppemarked og tak til alle, der støtter os. 

”Loppefolket” får en velfortjent pause 
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 DEN DIGITALE VERDEN 

Redaktøren: 
 
Vores hjemmeside bugner af gode tip og læsestof 

• Online tilmelding, både til ture, lejre, indmeldelse mv. 
• Billeder fra alle vores aktiviteter 
• Holder dig opdateret med nyheder og 

ændringer i programmer 
• KlubLiv Danmark. Info om, hvordan du kan 

støtte FDF hver gang du benytter dit Dankort 
• ForeningsEl. Info om, hvordan du støtter FDF 

Vester Hassing via din elregning 
• OK Benzin. Info om, hvordan du støtter FDF 

Vester Hassing via dit benzinkøb hos OK 
• Kig selv ind på www.fdf.dk/vesterhassing og 

læs meget mere 
 
Husk, at nogle af de større klasser også har deres egen 
side på Facebook. Spørg din leder, hvis du er i tvivl. 
 
God fornøjelse med www.fdf.dk/vesterhassing 
 

 55 NORD 

Redaktøren: 
 
Ønsk dig lejrudstyr i julegave eller fødselsdagsgave 
 
Vores egen FDF-butik holder åbent om tirsdagen i Kredshuset, 
Tårnvej, fra kl. 18.00 – 18.30. Her kan du købe alt du kan få brug 
for som FDF’er. Skjorter, lejrudstyr, gaveartikler og meget andet 
spændende. 
 
De mest solgte varer er på lager i butikken og ellers kan alt skaffes – udvalget 
kan altid ses på www.55nord.dk. Priserne i Kredshusets butik er de samme som 
på nettet, men du sparer porto og er med til at støtte kredsen, idet vi får 
provision efter, hvor meget vi sælger.  
 
Hvis du ikke har tid til at kigge forbi butikken om tirsdagen, må du gerne ringe 
til Peter Larsen på 27 87 57 07, som er ansvarlig for butikken. 

 
 
 
 
Husk, at finde dine julegave- og fødselsdagsønsker i vores 
FDF-butik. Så er du godt på vej til nogle skønne aktiviteter 
i FDFJ 
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 LEDERFLOKKEN ER ALLEREDE KLAR OG PARAT 

Redaktøren: 
 
En kæmpe flok ledere er allerede klar 
 
FDF Vester Hassing starter meget før, vores FDF’ere møder op i kredshuset. Nemlig til det aller første 
ledermøde, hvor vi samler op på trådene, tjekker programmer, siger ”godaw” til nye ledere og lige får 
finpudset det sidste. 
 
Mandag 10. august var 1. sal i kredshuset fyldt med ledere, bestyrelsesmedlemmer, pedel og hver en stol 
var besatJ Heldigvis var der kage nok. 
 
Og ikke nok med vores egne ledere, vi havde også besøg af Heidi Bak Nielsen, FDF’s Forbundssekretær 
her i vores område. Hun startede ud med lidt fortælling om det, at have struktur på møderne, når der er 
mange børn i hver klasse. Og det er jo netop det vi har her i FDF Vester Hassing. 
 
Sikke da et positivt ”problem”, at vi er så mange, at det er lige før, at lokalerne ikke kan rumme flere.  
 
Endnu engang tak til jer nye ledere, der nu har sagt ja til at give en hånd i FDF Vester Hassing. Det er vi 
taknemmelige for, og vores FDF’ere vil få endnu en skøn sæson, med masser af oplevelser. Oplevelser, 
som vi bilder os ind, at de kun kan få herJ 
 
I nye ledere – og også I 
gamleJ - vil i år blive 
budt på et væld af 
spændende ting, såsom 
overnatning i det fri (f.eks. 
i hængekøje i skoven), slå 
telte op, grave huller, 
tænde bål, slukke 
ildebrande, spise lækkert 
lejrmad, sætte plastre på, 
trøste, grine, løbe, kravle, 
synge, lege, hygge, 
fortælle historier og 
rigtigt meget andet. 
 
I vil se en FDF kreds i rivende udvikling, men fuld skrald på, og som ikke takker nej til oplevelser. Der er 
SAGA-løb, Aktiv Lejr, BUSK, julestue, Kredsweekend, sommerlejr OG næste års fede oplevelse for pilte og 
op = Landslejr 2016. Tak, fordi I vil være med, vi vil gøre det bedste for at få jer til at føle jer velkomneJ 
 
Vi bliver aldrig for mange 
 
Her i kredsen kan vi ikke blive for mange. Det er i hvert fald det vi stræber efter. Og da vi heldigvis hele 
tiden får nye FDF’ere har vi også hele tiden brug for flere hænder. Brænder du efter at give en hånd, 
enten på en klasse (hver uge eller en gang i mellem), eller i køkkenet når der skal laves mad/bages, eller 
på en weekendtur, eller til julestue, eller loppemarked, eller græsslåning, eller oprydning, eller, eller, eller 
– så vil vi rigtigt gerne høre fra dig. Tag fat i en af vores kredsledere, Jan Mørch eller Per Rebsdorf, eller 
evt. formand Jan Gaarn. Kontaktoplysninger er forrest i bladetJ 
 
FDF Vester Hassing er oplevelser for alle, både store og småJ 
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   FRA BILLEDGALLERIET PÅ WWW.FDF.DK/VESTERHASSING 

Redaktøren: 
 
Billeder er taget fra vores hjemmeside – husk du altid kan opleve eller genopleve sjove aktiviteter her. 
 

Fra forårets kredsweekend – udendørs mad Lars P i sit ”glasur-es” – også fra forårets 
kredsweekend 

Den vigtigste opgave på enhver 
sommerlejr: Tut-bestyrerJ 

Hvis Lars P kan noget med kager, ja, 
så kan Kim også. Se lige smilet om 
”kagemunden” 
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 ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, bestyrelsen, fortæller: 
 
ForeningsEl 
Alle skal bruge strøm, hvorfor ikke kombinere det med at støtte en rigtig god 
sag. Vi har indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at de giver 
FDF Vester Hassing 2 øre pr. kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, er 
at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord og bruge strøm som du plejer, så 
støtter du os døgnet rundt, hver dag, hele året, hver gang du tænder for 
kontakten.   
Alle kan støtte FDF Vester Hassing via ForeningsEl, også selv om I ikke er medlem af FDF. Også, hvis du 
allerede er kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, og er du ny kunde hos Energi Nord, får vi en 
ekstra bonus for hvert år, du er kunde hos dem. 
 
Konkurrencedygtig pris!  
Energi Nord SpotPris afspejler dagsprisen på el. På den fælles nordiske elbørs, Nord Pool, fastsættes 
prisen et døgn inden den fysiske levering. Beregnet over en længere periode er Energi Nord SpotPris den 
billigste løsning, men dag for dag kan prisudsvingene være betragtelige. Ofte på flere hundrede procent. 
 
Sådan skifter du til ForeningsEl  
Energi Nord har oprettet en tilmeldingsside til FDF Vester Hassing, som er 
www.energinord.dk/foreningsel, og ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde 
tilmeldingssiden med dine kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord resten for dig. 
Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe til Energi Nords kundeservice 
på telefon 9936 9875. Her hjælper de også gerne med at tilmelde dig. 
 
 

 ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, fortsætter: 
 
OK Benzin 
OK støtter lokalsporten. Det kan vi se i TV spot og læse i mange blade 
og annoncer, nu også på plakater. OG, det er rigtigt, MEN kun hvis du 
har fået dit OK-kort tilknyttet en foreningsaftale. 
 
I Vester Hassing er det FDF, der har aftalen med OK og Super Brugsen, 
som er part i ordningen, et samarbejde der fungerer glimrende. Mange 
har den opfattelse, at bare man tanker i Vester Hassing eller har et OK 
kort, så støtter man automatisk det lokale foreningsarbejde.  
 
Derfor opfordrer FDF til at du får dit OK- kort tilknyttet vores aftale. Du kan rette henvendelse til OK og 
bede om at få ændret din aftale til FDF, som har sponsornummer 59 68 55. Eller tal med Inga, tlf. 98 25 
67 80, eller mail til njg@c.dk med oplysning af kort nr. og navn. 
 
Et par gange om året står vi på stand ved Super Brugsen sammen med OK – der kan tingene også ordnes 
og nye kort oprettes. 
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 TAMBURKORPS  MANDAG 18.00 – 20.15 

 
Program – faste møder  

August  
17. Øve aften 
24. Øve aften 
31. Øve aften 
  
September   
7. Øve aften 
14.  Øve aften 
21. Øve aften 
28. Øve aften 
 
Oktober 
5. Øve aften 
12. Efterårsferie 
19. Øve aften 
26. Øve aften 
  
November 
2. Øve aften 
4. Generalforsamling/Landslejrinfo 
9. Øve aften 
16. Øve aften 
21. Spille i Aalborg – så starter julen 
22. Spille til Julestue 
23. Øve aften 
28. Spille til jul 
29.  Spille til jul 
30. Øve aften 
 
 
December 
7. Øve aften 
 
Januar  
4. Øve aften 
 
Er du ny i Tamburkorpset så husk, at alle nye 
elever øver fra kl. 18.30 til 19.30 
Forhindret til en mødeaften? 

Husk at melde afbud til Mona Jensen på 
40187128 eller til Pia Jødal på 30420263. 
 
Vi glæder vi os til et efterår med masser af 
musik, sang og glade musikanterJ 
 
 
 
 
 
 

 

Tamburkorpset spillede alle dage ved det store Tall 
Ships Rases på Aalborg Havnefront her i sommer  
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 PUSLINGE  TIRSDAG 16.45 – 18.15

Program – faste møder 

August 
18. Velkomst og navneklemmer 
25. Robin Hood 
 
September 
1. Robin Hood 
8. 3 km. Husk gode sko 
15. Gud og Spaghetti, vi ses i kirken kl. 

16.45 
22. Bål og dolk 
29. Lav din egen kniv 
 
Oktober  
6. Piratløb med Sille og Sigurd 
13. Efterårsferie 
20. Kirkemærke 
25. BUSK-Gudstjeneste (søndag, mere 

herom senere) 
27. Halloween 
 
November  
3. Gud og Spaghetti, vi ses i kirken kl. 

16.45 
8. Fair Play, Hjallerup (søndag, mere 

herom senere) 
10. Hemmelige koder 
17. Nisseløb 
22. Julestue (søndag, mere herom 

senere) 
24. Julehemmeligheder 

 
 
December 
1. Juleafslutning 
 
Januar 
5. Leg og spil 
 
 

Puslinge og tumlinge på tur til Go Monkey 

Velkommen til FDF 
 
Hvad er FDF? Det er bl.a. sang, leg, 
sjov, aktiviteter, mærker, voksne som 
griner, børn som hygger. 
 
Det kan være bål, snobrød, natur, 
gåture, snitte med dolk, teater, 
overnatning, lommelygter og  
meget, meget mere. 
 
Også velkommen til jer forældre, vi 
håber på et godt samarbejde. 
 
Husk, at vi til alle møderne har 
praktisk tøj på - og tøj som passer til 
vejret. 
Vi glæder os til en god puslinge 
sæson. 
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 TUMLINGE  TORSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August    
20. Legedag 
27. Bål, snobrød og dolk 
 
September  
3. Bål, snobrød og dolk 
10. O-løb, vi mødes ved Myrebo 
17. Kend din by 
24. Stræber-mærke 
 
Oktober   
1. Forkyndelse, vi mødes ved kirken 

kl. 18.30 
8. FDF-liv, mærke 1 
15. Efterårsferie 
22. Vi holder fri (lejr i weekenden) 
23.-25. Efterårslejr. Afslutter med BUSK-

Gudstjeneste  
29. Halloween 
 
November  
5. Overraskelsesdag og forkyndelse 2 
8. Fair Play, Hjallerup (søndag, mere 

herom senere) 
12. Juleværksted/småkagebagning 
19. Juleværksted/småkagebagning 
22. Julestue 
26.  Juleafslutning 
  

 
 
Januar 
Uge 1 Opstart 
 
 
 

HUSK, altid at have tøj på efter 
vejret. FDF’ere – og især 
tumlingene – elsker at være udeJ 

Puslinge og tumlinge på tur til Go Monkey  
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 PILTE  ONSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August 
19. Bål og lege 
26. Lejrliv 
 
September 
2. Lejrliv 
9. Fri 
12.-13. Weekend i Hammer Bakker 
15. Lodseddelsalg (tirsdag kl. 17) 
16. Fri 
23. Sang og musik 
30. Bål og knob 
 
Oktober 
7. Bål og knob 
14. Efterårsferie 
21. Forberede BUSK-Gudstjeneste 
25. BUSK-Gudstjeneste (søndag, mere 

herom senere) 
28. Halloween 
 
November 
4. O-løb 
8. Fair Play, Hjallerup (mere herom 

senere) 
11. Juleværksted 
18. Juleværksted 
22. Julestue (søndag) 
25. 
 

Vi går i julekøkkenet 

December 
2. Juleafslutning 
 
Januar 
6. Opstart 

Piltene på vasketur under årets sommerlejr 
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 VÆBNER                                       TIRSDAG 18.30 – 20.30 

Program – faste møder  

August    
18. Opstartsmøde 
25.  Stjerneløb med cykler 
 
September 
1. 1. års: Trangia/sprit 

2. års: Udflugt 
5. Wild North (mere herom senere) 
8.  FDF færdigheder, konkurrence 
15. Lodseddelsalg (kl. 17.) 
18.-20. Aktivlejr 
22. Forberedelse til SAGA-løb 
26. SAGA-løb (lørdag) 
29.  Fri 
 
Oktober 
6. Halloween, byggeprojekt 
13. Efterårsferie 
20. Halloween, byggeprojekt 
25. BUSK-Gudstjeneste (søndag, mere 

herom senere) 
27. Halloween 

 
  
November 
3. Teatersport 
10. Teatersport 
17. Teatersport 
22. Julestue (søndag) 
24. Juleafslutning 
 
Januar 
Uge 1 Opstart 

Væbner klar til kanotur 
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 SENIORVÆBNER                                                         TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder  

August 
18. Opstart, hygge, indretning 
25. Vi ta’r til vandet 
 
September 
2. Seniorværbneraften 
5.-6. Wild North (mere besked senere) 
8. Forberede SAGA-løb 
15. Lodseddelsalg (kl. 17) 
18.-20. Aktivlejr (mere besked senere) 
22. Fri 
26.-27. SAGA-løb 
29. FDF-sjov 
 
Oktober 
6. Besøg på Flyvestation m/tårnspring 
13. Efterårsferie 
Uge 42 Kurser 
20. Seniorvæbneraften 
25. BUSK-Gudstjeneste (søndag) 
27. Halloween 
 
November  
3. Hængekøje til Seniorcity 
10. Hængekøje til Seniorcity 
17. Bolcher 
22. Julestue 
24. Juleafslutning 
  
 

 
  
December    
 Juleferie 
 
Januar 
Uge 1 Opstart 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidt royale har vi da lov at være i FDF Vester 
Hassing 
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 SENIORER                           ONSDAG 19.00 – 21.00   

Program – ret til ændringer forbeholdesJ 

August 
19. Opstart med bålmad (mærke) 
26. Legeaften 
  
September 
2. Spise med Price (mærke) 
5.-6. Wild North (mere besked senere) 
9. Anders finder på 
15. Lodseddelsalg (tirsdag kl. 17) 
16. Film 
18.-20. Aktivlejr/Lederskole Nord 
23. Måske fri 
30. Forsøgsaften, ideer tak, og husk 

gammelt tøj 
 
Oktober 
6. Tårnspring J 
Uge 42 Efterårsferie 
21. Fireball AMOk (gammelt tøj) 
25. BUSK-Gudstjeneste (søndag) 
28. Halloween 

 
 
November 
4. Fun-House 
11.  Åben aften 
18. Hemmeligt 
22. Julestue 
25. Store bagedag 
27.-29. LAN-party (weekend) 
 
December    
2. Fri 
9. Afslutning 
 
Januar 
Uge 1 Opstart 
 
 
 

På kanotur på Furesø til Øresund 


