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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 
Mads Lynge 
Lucas Als 
 
Tumlinge 
Lars Poulsen* 22 38 08 95 
lars.poulsen@gmail.com  
Tove Schroeder 25 30 95 50 
Nanna Christensen 26 23 60 40 
Christian G. Jensen 21 49 24 14 
Anton Madsen 21 56 67 65 
Jacob Jørgensen 51 84 49 59 
Pia Schroeder 
Jonas Brix 
Jessica Lunddorf 
 
Pilte  
Pernille Andersen* 23 22 91 89 
ja-pe@mail.dk 
Kim Tranholm Nørgaard 30 26 45 45 
Hanne Fynbo 27 10 51 08 
Lars K. Jacobsen 41 93 02 69 
Mette Mølgaard 22 88 15 40 
Kasper Johannes Vangsted 40 50 27 77 
Poul Bislev (deltid)  
Mikael Offersen 
Daniel Eskerod 
Frederik Lund 
 
Væbnere 
Lars Gade* 22 59 36 67 
lars_gade@stofanet.dk 
Marlene Ryge Batsberg 61 75 27 09 
Jesper Als 40 79 02 10 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Søren Aaen 29 72 64 50

 
Seniorvæbnere 
Lisa Sørensen* 22 12 53 11 
lbs@colliers.dk 
Jan Mørch 40 50 98 66 
 
Seniorer  
Per Rebsdorf* 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
Mette Mølgaard 22 88 15 40 
 
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 20 13 18 04 
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 34 Opstart 
15. Ledermøde 
27. Limfjordsfest 
  
September 
5. Ledermøde 
6. Salg af lodsedler 
9.-11. Aktivlejr 
16.-18. Lederskole Nord 
  
Oktober 
1. SAGA Løb 
3. Ledermøde 
10. Lederskole aften 
30. BUSK Gudstjeneste 
 
November 
6. Fairplay 
7. Ledermøde 
8. DUKA-event for ledere 
20.  Julestue 
18.-21.  Landsmøde (ledere, bestyrelse) 
26.  Julefrokost (ledere, bestyrelse) 
  
December 
5. Sæsonplanlægning 2017 
15. Deadline Myretuen 
 
Januar 2017 
Uge 2 Opstart 
  
  
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 28. august 

Efterårsture  

Loppeudvalget 

Julestue og Loppemarked 

20. november 
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EN NY FDF-SÆSON ER I GANG 

Formand Jan Gaarn: 
 
Sommerferien er ovre for de fleste, og skolen er startet 
igen. Vi skal tilbage til skoleopgaverne eller arbejde og 
FDF starter op igen. Vores ledere har holdt en velfortjent 
sommerferie, og vi håber, de er klar til at møde alle jer 
FDF’ere igen.  
 
Mange af jer er rykket op på en ny FDF-klasse, og vi får forhåbentlig en masse nye puslinge, som har 
glædet sig til at starte op på nye oplevelser, lege og en masse nye kammerater.  
 
Vi glæder os til at møde jer, der er vendt hjem fra ”Molevitten” FDF’s Landslejr 
2016. Vi glæder os til at høre om alle jeres oplevelser, om de store lejrbål og 
gudstjenesten og om alle de mennesker og udfordringer I har mødt. Vi håber, I 
alle har fået en fantastisk oplevelse med i jeres livsrygsæk. Trods regn og 
masser af mudder kunne vi se på billederne fra Landslejren, at I alle havde 
højt humør og så glade og aktive ud. Via hjemmesiden, Facebook og andre 
medier kunne vi andre følge livet i ”Molevitten”. Masser af billeder, film og 
live streaming gjorde, at vi hele tiden kunne være lidt med på denne store 
oplevelse. 
 
Vi håber også, at alle jer der besøgte ”Molevitten” på besøgsdagen fik en god oplevelse med hjem. I fik 
sikkert travet en del rundt og kæmpede jer sikkert gennem mudderet frem til FDF Vester Hassing og 
Senior City. Men at bevæge sig rundt på Slettens område og se hvordan en ”by” på ca. 11.000 beboere 
bliver opbygget, er et enestående syn. Det er imponerende at se, hvad der blev bygget på de forskellige 
kredspladser. Det var spændende at se en masse kreative og innovative ideer springe frem og se hvordan 
forskellige teknologier blev brugt til madlavning, på mobilopladning og til leg og musik. Vi håber, at alle 
jer der besøgte lejren lod jer rive med og blev imponeret over det fantastiske FDF arbejde der ydes på en 
stor Landslejr. TAK for jeres besøg i ”Molevitten”. 
 
Nu skal vi tilbage til FDF Vester Hassing, og bruge nogle af de 
oplevelser vi alle har fået hen over sommeren.  Vi skal huske alle 
de venner, vi har mødt, og vi skal huske at bruge de nye ideer og 
det nye netværk vi har set og skabt. På den måde kan vi flyttes os i 
FDF Vester Hassing. På den måde kan vi skabe endnu bedre 
aktiviteter for alle I FDF’ere. 
 
Velkommen til en ny sæson i FDF Vester Hassing 
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NYT FRA KREDSLEDELSEN 

Kredsledelsen: 
 
Hvor har det været et helt igennem fantastisk år, FDF-året 2016. Med store forberedelser og oplevelser 
for både små og store – børn og voksne. 
 
Året har været præget at dejlige ture, fælles for os alle til Hvide Klit i foråret og en skøn sommerlejr for 
puslinge og tumlinge til Dokkedal Lejren og Landslejr for pilte og opefter. 
 
Sommerlejr på Dokkedal Lejren 
På Dokkedal Lejren skinnede solen fra morgen til aften over puslingene, tumlingene, deres ledere og 
”tanter” og sikke da en stor flok, som drog af sted. FDF Vester Hassing ejer nu også en del af Dokkedal 
Lejren – og den skal vi nok blive glade for. Den ligger naturskønt og tegner sig smukt med sine sorte 
bjælker og græs på taget. Læs mere om sommerlejren andet sted i bladet.  
 
Landslejr 2016 
Årets højdepunkt for pilte og opefter var uden tvivl Landslejr 2016 med temaet ”Leg”. Pilte og væbnere 
boede i ”Molevitten”, seniorvæbnere og seniorer i Seniorcity. 
 
Ud over de to lejre, havde vi også en del FDF’ere og ledere med, som boede sammen med Musikkredsen. 
 
Vi kan ikke prale af lige så megen solskin, som på Dokkedals Lejren, men til gengæld kan vi prale af mere 
vandJ Det tog alle med højt humør – tak for det. 
 
En kæmpe tak skal lyde til alle jer ledere, forældre, hjælpere, som har ydet en stor indsats for at få det 
hele til at gå op i en højere enhed. Sammen kan vi mange ting – det er endnu engang blevet slået fast på 
Landslejren. 
 
I kan se og læse mere om årets Landslejr andet sted i bladet. 
 
FDF Vester Hassing – nu på Facebook 
Hvorfor nu Facebook? Vi kan ikke komme ud over, at de sociale medier fylder mere og mere hos os alle, 
både store som små. Derfor lå det helt naturligt, at FDF Vester Hassing også skulle med på denne bølge. 
Efter en del overvejelser og snak med udvalg og bestyrelse om, hvordan vi skulle gribe det an og hvilken 
vej vi skulle gå, ja, så er vi nu med på bølgen og har vores egen, lukket Facebook-gruppe – søg efter FDF 
Vester Hassing. Da gruppen er en lukket gruppe bliver alle medlemmer godkendt af en leder/bestyrelse. 
Dermed ved vi altid, hvem der er med i gruppen. 
  
Hvad skal den så bruges til? Facebook-siden skal 
bruges, som supplement til vores hjemmeside. Her 
kan du holde øje med, hvad vi laver ved FDF i 
Vester Hassing. Se opslag og billeder fra vores 
mødeaftener, vores ture og lejre. Dermed kan man 
se og følge med i, hvad de skønne FDF-børn 
foretager sig, når de er til FDF. Det har I måske 
allerede bemærket med opslag og billeder fra 
Landslejren. Facebook-siden er ikke lavet til køb 
og salg eller generelle spørgsmål. Det håber vi, vil 
blive respekteret. 
 
Hvis man ikke benytter Facebook? Informationer 
og vigtige oplysninger, som skal ud til forældre og 
børn kommer selvfølgelig ud via vores hjemmeside, sms, mail, Myretuen, eller som sedler.  
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SOMMERLEJR – DOKKEDAL 2016 

 
Redaktøren: 
 
Torsdag i Kr. Himmelfartsferien 
drog 47 puslinge og tumlinge – 
samt deres ledere og tanter – på 
sommerlejr til Dokkedals Lejren, 
som ligger ude ved kysten, 
mellem Egense og Mulbjerg.  
 
Der blev leget, nedlagt 
birketræer, brændt bål – sovet i 
telte – OG minsandten om vi 
ikke også fik prøvet at flå fasaner 
og ændre på vores tur til Lille 
Vildmosecenteret. Her var vi 
heldige, at få besøg af den lokale 
avis, som bragte en god artikel i NORDJYSKE Stiftstidende. 
 
Et ekstra plus på hele turen var, at vejret var fantastik med høj sol og blå himmel alle dageJ  
 
Husk, at I kan se flere billeder på www.fdf.dk/vesterhassing - klik ind på fanen ”Billeder”. 
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HVORDAN KOMMER MAN TIL LANDSLEJR? 

 
Anton Madsen, seniorerne fortæller: 
 
Nogle tager bus, men når man er senior, går man selvfølgeligJ 
 
En lille tur på 150 kilometer fra 
Vester Hassing til Landslejr på 
Sletten. Det tager kun 6 dage på 
farten med fuld oppakning, 
ømme fødder og højt humør. 
 
Det hele startede et halvt års tid 
før landslejren, da vi fik ideen om 
at gå derned. Det startede lidt 
som en spøg, men som vi kom 
tættere på lejren blev spøgen til 
alvor, og så endte det med at 
blive en realitet, da vi gik fra Hals 
2. juli med landslejren som mål.  
 
Efter proviantering startede turen 
med, at vi tog færgen Hals-
Egense og drog mod byen Veddum, som ligger lidt udenfor Øster Hurup. Vi kom godt fra start med højt 
humør, friske fødder og godt vejr. Og inden længe var vi kommet til Veddum, hvor den første overnatning 
foregik i shelter og hængekøje. Første 30 kilometer var i hus. 
 
Anden dagen startede godt med godt vejr og god stemning, men det stoppede alt sammen efter 
middagsmaden, som vi fik i Hadsund. Så snart vi var på Hadsund Broen brød h…… løs og det stod ned i 
stive stænger og stærk modvind. Uvejret førte til en større skade på en af os, som blev nød til at komme 
hjem og få plejet nogle slemme vabler. Men resten kom frem til vores næste mål, Hald.30 kilometer mere 
til samlingenJ 
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HVORDAN KOMMER MAN TIL LANDSLEJR? 

Anton Madsen, seniorerne fortæller (fortsat): 
 
Tredje dagen gik frem ad ligesom alle de andre dage skridt for skridt. Turen gik til Laurbjerg, som ligger 
et stykke uden for Randers. Denne dag var der lidt skiftende vejr, og da vi kom frem til Laurbjerg, 
opdagede vi noget, som vi helst ville have undgået: Vores ven fra Hals, som vi havde følges med på hele 
turen, havde fået en blod-vabel og måtte tage hjem. Til aftenhygge måtte vi trøstespise, så menuen stod 
på coco-pops…… Endnu en dag med 30 kilometer i fødderne. 
 
Fjerde dagen gik til Låsby en lille by 20 km fra 
Silkeborg. Denne dag var specielt fed, for da vi 
kom til Hammel, halvvejs i Låsby, blev vi 
genforenet med vores makker, som gik ”til” i 
uvejret på dag 2, og havde været hjemme på 
rekreation. Og så var det jo ellers bare at gå, for 
nu var målet jo så tæt på. 30 kilometer….  
 
Efter en god gang havregrød var vi klar til femte 
dagen, der gik til Virklund, en by få kilometer 
uden for Silkeborg. Dagen var lidt hård, der var 
meget varmt og vi havde ikke specielt meget 
vand, men der var jo ikke så meget at gøre, vi 
skulle videre og vi klarede den jo også. Dog med ømme fødder. Yderligere 30 kilometer. 
 
Sjette og sidste dag gik vi veludhvilede fra Virklund, hvor vi havde sovet på terrassen hos en faster. Med 
kurs mod Landslejr. En kort 10 kilometers tur til Sletten, hvor vi mødtes med resten af Kredsen. Fed 
oplevelse! 
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LANDSLEJR 2016 - MUSIKKREDSEN 

Ida-Katrine, musikkredsen, fortæller: 
Landslejr for en tamburer 
Efter min første landslejr i 2011, hvor jeg deltog som seniorvæbner, 
vidste jeg bare at jeg ikke måtte gå glip af min anden landslejr, som 
fandt sted her i 2016. I år foregik, det for mig dog anderledes end 
andre FDF'erne i Vester Hassing kredsen. Jeg deltog nemlig på 
lejren, sammen med Vester og Øster Hassing musikkreds. Herunder 
er der både et band og et tamburkorps, hvor jeg er fast medlem af 
tamburkorpset til dagligt. 
Vores lejrplads udgjorde 16 mennesker, hvor de fleste spiller med i 
tamburkorpset. Med medlemmer fra både Randers 2, Aaby-Vedsted 
og Vester og Øster Hassing musikkreds tilmeldt var det muligt at 
gøre landslejren for en oplevelse, som kun stod i musikkens tegn. 
 
Som tamburkorps fulgte vi ikke det ordinære program, med de 
aktiviteter, som andre tilmeldte. Når de havde fri, så var vi på. Vi 
spillede nemlig masser af koncerter og gik marchturer, som vi og 
andre FDF'ere kunne nyde af. Fordelen ved at have sin egen 
lejrplads er også, at vi som voksne har mulighed for at gå ”all in” på 
musik, uden at have andre forpligtelser, hvilket gør at der er tid til 
at kunne udnytte de goder der er ved et musikfællesskab, som man 
ikke nødvendigvis dyrker på samme måde i hverdagen. 
 
Vi har dermed også haft mulighed for at smide den fine uniform vi normalt bærer og blandt andet 
optræde med gule kasketter, hættetrøjer og butterflys, lavet af klude og snor. Dette er et tegn på at vi er 
fra gult rige, og at vi kan have det ligeså sjovt, som vi ser ud. 
 
Victor Nielsen, The Blue Ones, fortæller: 
En Landslejr fyldt med musik! 
Efter fem års venten på endnu en Landslejr, kom endelig dagen, hvor vi 
skulle af stedJ Og denne gang bo i Seniorcity. Det bliver ikke vildere og 
sjovere. 
Stemningen var mega god og altid helt vild hyggelig. Folk var bare glade 
og hyggede sig. Det fedeste var, at kunne lære nye mennesker at kende og 
snakke med dem.  

 
Samtidig var det 
helt vildt sjovt, at 
spille musik – som 
en del af The Blue Ones – i Seniorcity og også lidt 
i Morskaben, hvor resten af vores kreds var på lejr. 
Og så må jeg bare nævne, at Godik-toiletter er og 
bliver et helt igennem fantastisk hitJ Eller 
noget…. 
 
Så på trods af mudderet og det lidt dårlige vejr var 
det hele godt – en kæmpe oplevelseJ 
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VI VIL HAVE VOKSNE DER GRINER 

Redaktøren: 
 
 
Vi har nævnt det før – og vi gør det gerne igen: Det er sjovt, at være med i FDF Vester Hassing. Og glade 
FDF’ere giver glade ledere og medhjælpere. Og tak da for detJ Vi har det vanvittigt sjovt – hele tiden… 
Så længes du efter et grin, så prøv at være med – smil smitterJ  
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EN LILLE ”LOPPE-INDSATS” KAN VÆRE GULD VÆRD… 

 
Loppeudvalget 
Helle Lynge fortæller:  
 
Du har måske hørt det før – du har måske endda tænkt, at du godt 
kunne gi’ en hånd med, men det er ikke rigtigt blevet til noget. Nu har 
du chancen! 
 
Du behøver ikke binde dig til en masse timer – lidt har også ret. Alle er 
velkomne til at melde sig på loppeholdet, og du kan læse mere om det 
på www.fdf.dk/vesterhassing eller følge os på Facebook. 
 
Men denne lille artikel handler om, at vi har brug for lidt ekstra hjælp i 
uge 45 og 46 op til FDF Vester Hassings Julestue og loppemarked, som 
er søndag 20. november.  
 
Mange ledere og hjælpere er nemlig optaget af forberedelser til-, og 
afvikling af julestuen, og især i den sidste uge op til loppemarkedet, 
hvor vi stiller op, har vi virkelig brug for hjælp.  
 
Kan du hjælpe en aften eller to – ja, så vil det være guld værd for FDF i 
Vester Hassing.  
 
Overskuddet fra loppemarkedet går nemlig til vores børn. Er du interesseret så send en sms til Mette på 
2484 9922 eller Emma på 2510 4210. 
 
Vi vil endnu engang gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der bidrager med lopper – for uden 
lopper - intet loppemarkedJ 
 
Tak for hjælpenJ 
Loppeudvalget 
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HJEMMESIDEN OG MOBILE PAY 

Redaktøren: 
 
Vores hjemmeside bugner af gode tip og læsestof 

• Nyheder og billeder fra arrangementer 
• Online tilmelding, både til ture, lejre, 

indmeldelse mv. 
• Holder dig opdateret med ændringer i 

programmer 
• Kalender 
• Kig selv ind på www.fdf.dk/vesterhassing og 

læs meget mere 
 
Mobile Pay 
FDF Vester Hassing benytter sig nu også af Mobile Pay 
Erhverv. Og vil allerede bruge det, når vi skal sælge 
lodsedler i september og ved loppemarked i 
november. Tag godt i mod det tiltag også. 
 
God fornøjelse med www.fdf.dk/vesterhassing 
 

55 NORD – FDF-BUTIKKEN MED DET HELE 

Redaktøren: 
Ønsk dig fede lejrjulegaverJ 
 
Det er altid dejligt at få nye ting. Især ting, som man ønsker sig og som kan 
bruges fornuftigt J 
 
Julen står for døren og det er tid til at få lavet ønskesedler. Og måske står du 
og mangler en ny lækker sovepose til dig selv – eller din bamse – eller 
måske en solcelleoplader til mobilen eller en opladelig lampe! 
 
Vores FDF-butik har de rigtigt mange fine ting på lager og holder åbent om 
tirsdagen i Kredshuset, Tårnvej, fra kl. 18.00 – 18.30.  

 
De mest solgte varer er på lager i butikken 
og alt kan skaffes. Hele udvalget kan du se 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.  Og Peter står altid klar til at give dig råd og 
vejledning. 
 
Hvis du ikke har tid t il at kigge forbi butikken om tirsdagen, må du 
gerne ringe til Peter Larsen på 20 13 18 04, som er ansvarlig for 
butikken. 

Husk, at købe dine varer i vores FDF-butik. Så er du godt på vej til nogle skønne oplevelser og støtter FDF 
Vester Hassing. 
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ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, bestyrelsen, fortæller: 
 
OK Benzin – i 2015 gav det 20.000 kr. til kassen 
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. 
 

LANDETS 5. STØRSTE FDF KREDS 

Kassereren: 
 
Pr. 31. december 2015 var FDF Vester 
Hassing landets 5. største kreds med 197 
medlemmer. Det er vi rigtigt stolt af og 
glade for. 
 
Vi vil meget gerne være flere og forsøger 
også hele tiden på, at gøre FDF Vester 
Hassing et godt og attraktivt sted at være 
for byens unge mennesker. 
 
Men vi kan ikke gøre det alene. Det siger 
sig selv, at med 197 medlemmer skal vi 
bruge en hel del frivillige hænder. Både 
børn og unge, men også voksne hænder. Vi 
skal være mange voksne til at se efter og aktivere vores FDF-ere. 
 
Heldigvis kommer der ofte nye ledere og frivillige til, men vi kan altid bruge flere, som kan og vil give en 
hånd til f.eks.: 

- Leder på patruljerne 
- Hjælp på sommerlejre i køkken mv. 
- Loppeudvalget 
- Bestyrelsesarbejde 
- Bage en kage, male, oprydning, vedligehold både af Kredshuset og lejren Myrebo i Hammer 

Bakker 
 
Har du lyst til at være med i landets 5. største FDF kreds – og være med til gøre den endnu større – så 
tag fat i formand Jan Gaarn eller en af vores kredsledere, Jan Mørch eller Per Rebsdorf. 
Kontaktoplysninger finder du forrest i bladet. 
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TAMBURKORPS  MANDAG 18.00 – 20.15 

Nye elever øver mandage fra 18.30-19.30 
 
August 
15. Øve aften 
22. Øve aften 
29. Øve aften 
  
September 
2. AMBU-Fest, Hobro, for øvede 
5. Øve aften 
12.  Øve aften 
19. Øve aften 
26. Generalforsamling i Birken kl. 19 
 
Oktober 
3. Øve aften 
10. Øve aften 
17. Efterårsferie 
24. Øve aften 
29. Tamburkorps 
31. Øve aften 
  
November 
7. Øve aften 
14. Øve aften 
20. Spille til Julestue i Vester Hassing 
21. Øve aften 
24. Spille i Fredslyset, Aalborg 
26. Spille til Julefest 
27. Spille til Julefest 
28. Øve aften 

 
December 
5. Juleafslutning 
 
Januar 2017 
9. 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 
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PUSLINGE  TIRSDAG 16.45 – 18.15

Program – faste møder 

August 
23. Velkomst og hygge 
30. Robin Hood 
 
September 
6. Robin Hood 
13. 3 km, husk gode sko 
20. Gud og Spaghetti – mødetid kl. 

16.45 i Kirken 
27.  Vi skal på løb 
 
Oktober 
4. Bål 
11.  Lav din egen kniv 
18.  Efterårsferie 
25. Kirkemærke 
30. BUSK Gudstjeneste – søndag – 

mere info senere 

 
November 
1. Halloween 
6. Fairplay, Hjallerup – søndag – 

mere info senere 
8. Hemmelige koder 
15. Julemandens hemmelige værksted 
20. Julestue – søndag – mere info 

senere 
22. Julehemmeligheder 
29. Juleløb 
 
December 
 Vi holder juleferie 
 
Januar 2017 
3. Opstart 
 
 

Praktisk tøj og sko 
Husk, at vi til alle møderne har 
praktisk tøj og sko på - og tøj som 
passer til vejret og til aktiviteterneJ 
 
Vi glæder os til en ny sæsonen i FDF! 
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TUMLINGE  TORSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August    
25. Vi leger i det fri 
 
September 
1. Bål og snitte 
8. Bål og snitte 
15. Rundbold 
22. Navneskilt/refleks 
29. Vi mødes ved Aslundhytten kl. 

18.30 og slutter kl. 19.50 – 
Naturmærke 2 

 
Oktober   
6. Knob, pioner, besnøring 
13. Knob, pioner, besnøring 
20. Efterårsferie 
27. Inget møde – der skal pakkes til 

efterårslejr 
28.-30. Efterårslejr, med afslutning til 

BUSK Gudstjeneste søndag 
30. BUSK Gudstjeneste - søndag 

 
November  
3. Skøre rekorder 
6. Fairplay, Hjallerup – søndag – 

mere info senere 
10. Kend din by-løb 
17. Julebagning og historie 
20. Julestue – søndag – mere info 

senere 
 

December 
 Vi holder juleferie 

 
Januar 2017 
5. Opstart 
  
 
 

Praktisk tøj og sko 
Husk, at vi til alle møderne har 
praktisk tøj og sko på - og tøj som 
passer til vejret og til aktiviteterneJ 
 
Vi glæder os til en ny sæson i FDF! 
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PILTE  ONSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August 
24. Bål og lege 
31. Lejrliv 
 
September 
6. Lodseddelsalg – tirsdag kl. 17 – 

mere info senere 
10.-11. Weekendtur 
14. Musikaften 
21. Verdensmærket 
28. Verdensmærket 
 
Oktober 
5. Bålmad 
12. Seniorlegedag 
19. Efterårsferie 
26. Forberede BUSK 
30. BUSK Gudstjeneste – søndag – 

mere info senere 

 
November 
2. Halloween 
6. Fairplay, Hjallerup – søndag – 

mere info senere 
9. Julesjov 
16. Julesjov 
20. Julestue – søndag – mere info 

senere 
23. Røg i Julekøkkenet 
30. Juleafslutning 
  
December 
 Vi holder juleferie 
 
Januar 2017 
4. Opstart 
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VÆBNER                                       TIRSDAG 18.30 – 20.30 

Program – faste møder  

August    
23. Opstart 
30. Cykeltur til Skiveren. Medbring 

cykel, cykelhjelm og drikkedunk 
 
September 
6. Salg af lodsedler kl. 17.00 
9.-11. Aktivlejr 
13. Vi holder fri 
20. Forberedelse til SAGA-Løb 
27. Forberedelse til SAGA-Løb 
 
Oktober 
1.-2. SAGA-Løb 
4. Vi holder fri 
11. Halloween 
18. Efterårsferie 
25. Halloween 
30.  BUSK Gudstjeneste – søndag – 

mere info senere 
  

November 
1. GPS-løb 
8. Filmaften, slutter først kl. 21 – 

medbring ”snolder” 
12.-13. Hyggeweekend med reb/rafter og 

videomarathon 
15. Vi holder fri 
20. Julestue – søndag – mere info 

senere 
22. Lad det falde 
29. Julebad 
 
December  
6. Juleafslutning 
  
Januar 2017  
3. Opstart 
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SENIORVÆBNER                                                         TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder  

August 
23. Cykeltur til Teglværkssøerne, husk 

cykel og cykelhjelm 
30. Ung 1 
 
September 
6. Salg af lodsedler kl. 17.00 
9.-11. Aktivlejr 
13. Vi holder fri 
20. Sejlads med Jens Krogh 
27. Forberedelse til SAGA-Løb 
 
Oktober  
1.-2. SAGA-Løb 
4. Vi holder fri 
11. Vi ser, hvad der sker 
18. Efterårsferie 
25. Halloween 
30. BUSK Gudstjeneste – søndag – 

mere info senere 

 
November  
1. Bolchekogning til Julestue 
8. Aflyst pga. DUKA-lederaften 
15. Bolchekogning til Julestue 
20. Julestue – søndag – mere info 

senere 
22. Juleafslutning, husk pakke 
  
December    
 Vi holder juleferie 
 
Januar 2017 
3. Opstart 
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SENIORER                           ONSDAG 19.00 – 21.00   

Program – ret til ændringer forbeholdesJ 

August 
24. Rouladeaften 
31. Klatreaften i Aalborg 
  
September 
6. Salg af lodsedler – tirsdag kl. 17.00 
7. Vi holder fri 
14. Frisbee-golf i Aalborg 
16.-18. Lederskole NORD 
21. Forberedelse til SAGA-Løb 
28. Skøre rekorder 
 
Oktober 
1.-2. SAGA-Løb 
5. Find Hjem, Børge 
12. Legemærke med piltene 
19. Efterårsferie 
26. Senioraften 
30. BUSK Gudstjeneste – søndag mere 

info senere 
 

 
November 
2. Vinterbadning 
9.  Spændende udflugt 
16. Senioraften 
20. Julestue – søndag – mere info 

senere 
23. Løb 
30. Juleafslutning 
 
December    
 Vi holder juleferie 
 
Januar 2017 
4. Opstart 
 
 
 


