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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 
Katrine Linde Petersen 
 
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 
Mikael Offersen 20 64 12 38 
Poul Bislev (deltid)  
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 

Januar 
Uge 1 Opstart 
2. Ledermøde 
  
Februar 
2. Lysgudstjeneste (torsdag) 
6. Ledermøde 
Uge 8 Kurser/vinterferie 
26. Fastelavn (søndag) 
  
Marts 
6. Ledermøde 
17. DUKA Event Aalborg (fredag) 
25. Loppemarked 
28. Sing-IN (tirsdag) 
 
April   
3. Ledermøde 
Uge 15 Kurser 
21.-23. Kredsweekend/Vendia 
28.-30. Lederkursus GUF 
  
Maj 
1. Ledermøde 
9. Kredshuslodseddel (tirsdag) 
12.+14. Konfirmationer 
24.-28. Væbnermesterskab 
29. Ledermøde 
31. Sogneaften, Seniorvæbner/seniorer 
 
Juni 
6. Sæsonafslutning (tirsdag) 
Uge 26 Sommerlejr 
 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 

 

Kredsweekend 21.-23. april 

Sommerlejr uge 26  

Loppeudvalget 

Limfjordsfest 28. august 
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EN NY FDF-SÆSON ER I GANG 

Formand Jan Gaarn: 
 
Vi er nu kommet godt ind i 2017. Det er altid lidt underligt, at skulle 
vænne sig til et nyt årstal, men vi lærer det alligevel hurtigt. Vi skal nu i 
gang med andet halvår at FDF året 2016/2017.  
Vi er klar … vi håber også du er klar. 
 

FDF er en stor database af kompetencer 
FDF rummer alle mulige forskellige typer at børn, unge og voksne. Og der er plads til os alle! Når man 
som barn er med i FDF, lærer man en masse færdigheder. Man møder en masse kammerater, og man 
skaber sig hele tiden nye relationer. Sådan er det også med de unge. Især de unge skaber nye relationer, 
også uden for vores egen kreds. Men hvad med vi voksne, lykkedes det også os at skabe nye relationer? 
 
JA, vi møder også hele tiden nye FDF’ere. Og igennem mødet med nye FDF’ere, møder vi samtidig også 
nye mennesker, altså når vi ikke har vores FDF skjorte på. For vi laver også andet end at være FDF’ere… 
 
De mange voksne der hele tiden er omkring FDF Vester Hassing fylder hele tiden nye kompetencer ind i 
vores fælles database. Vi har, udover vores FDF kompetencer, også forskellige kompetencer med fra vores 
”civile” hverdag. Vi kommer alle fra forskellige familier, med forskellige jobs eller med forskellige ideer og 
ønsker for, hvordan ting skal klares. Og det er en styrke. Det er en styrke, at vi IKKE alle er ens. Hvis vi 
ellers forstår at drage nytte af hinanden, forstår at fremhæve det bedste i hver især, så kan vi opnå det 
mest utrolige sammen.  
 
Med fælles hjælp kan vi flytte bjerge! Vi kan skabe de vildeste FDF møder. Vi kan lave skøre lejrture, og vi 
kan lave aktiviteter som virkelig rykker! Vi skal bare forstå at bruge hinandens kompetencer korrekt ,og vi 
skal turde flytte os selv lidt ud i kanten af vores ”komfortzone”. 
 
MEN vi kan også bruge hinanden uden for FDF. Min oplevelse, gennem mange FDF år er, at relationerne 
fra FDF virkelig kan bruges i den almindelige hverdag. Står man overfor en ny udfordring, har man brug 
for hjælp til et specielt gøremål, eller skal man bruge en ide til et løse en bestemt ”forhindring” med, så 
se efter i din FDF database. Der findes helt sikkert den rette person til at hjælpe med opgaven, eller også 
kender en af de andre, den rette person. Du finder meget mere i den database end du måske er klar over.  

 
HUSK - vær opmærksom på dine relationer…  
Og brug dem al det du kan! 
 
GODT NYTÅR til jer alle.  
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LEDERFLOKKEN ER KLAR TIL 2017 

 
Redaktøren: 
 
Allerede inden nytårskrudtet var skudt 
ordentligt af, stod den kæmpe flok af 
frivillige ledere klar til at planlægge 
endnu en skøn forårs sæson. 
 
For at holde styr på alle børn, ledere, 
detaljer, lejre, ture, materialer, bygninger, 
lejrhuse, lys, varme, vand, knobreb og alt 
muligt, ja, så mødes hele lederflokken den 
første mandag i hver måned. 
 
Og selvom nytårsklokkerne stadig bimlede 
og de sidste heksehyl lød i gaderne i 
Vester Hassing, så skulle den første 
mandag i det nye år ikke være en undtagelse.  
 
Mandag 2. januar kl. 19 summede 1. salen på Kredshuset af forventningsfulde ledere, som glædede sig til 
at komme i gang igen. 
 
Der blev startet ud med et ”spil” lavet af FDFs Forbund. Et spil om relationer og om det at være i en kreds, 
hvad vi vil, hvad vi ønsker, og hvad vi arbejder ud fra og hen imod. Rigtigt godt, at starte det nye år på 
denne måde og det er bestemt noget, som der arbejdes videre med. 
 
 
Med denne flok af ledere kan det kun blive et godt forår 
i FDF Vester Hassing – vi glæder os rigtigt meget – og 
håber alle I skønne FDF’ere gør det sammeJ 
 
 
 
 



 

Myretuen 103 2017 VESTER HASSING Side 6

 

 

SIDEN SIDST – EFTERÅRETS MANGE AKTIVITETER 

 
Redaktøren: 
 
Efteråret 2016 har igen været fyldt med enormt mange aktiviteter i vores dejlige kreds. 
 
SAGA-løb, oktober: 
SAGA-løbet, som er for væbnere og op efter, fandt sted lørdag 1. oktober. Vi havde 34 FDF’ere, som var 
fordelt på 7 patruljer og de var alle helt klar på en nat med masser af sjov, udfordring og godt humør. 
 
Der var mødested på Svenstrup station, hvor det obligatoriske grej og årets for-opgave blev udleveret og i 
alt 180 FDF’ere stod klar til at komme af sted på natløb. I kan læse mere om selve løbet på vores 
hjemmeside. Men skal vi ikke lige skrive her, at FDF Vester Hassing klarede sig super flot med en 2. plads 
for bedste postmandsskab, en 2. plads for de yngste væbnere, en 3. plads for de bedste væbnere og så løb 
vi med 3. og 1. pladsen for senior gruppen!!   

 
På tur med Jens Krogh: 
 
I FDF Aalborg Søkreds ejer de et gammelt træskib fra 1912, som oprindeligt er bygget i Frederikshavn og 
beregnet til snurrevodsfiskeri. Jens Krogh M/S, som skibet hedder, elsker at sejle rundt og derfor 
arrangerer søkredsen sejlture for andre FDF kredse. Seniorvæbnerne var på en skøn sejltur en aften i 
september. Se og læs mere på vores hjemmeside. Og er du interesseret i at vide mere om Jens Krogh og 
historien bag, så tjek hjemmesiden www.jenskrogh.dk 
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SIDEN SIDST – EFTERÅRETS MANGE AKTIVITETER 

 
Redaktøren - fortsat: 
 
Julestue: 
 
Endnu en skøn og fantastisk julestue løb af stablen 
søndag 20. november sidste år. Og hvilken dag? Hvis vi 
de tidligere år har glædet os over fulde huse, ja, så fik vi 
denne gang endnu mere at glædes over. Hold nu op, 
hvor var der stor opbakning og tilslutning til vores årlige 
og hyggelige julearrangement. 
 
FDF’ere, søskende, forældre, bedsteforældre, naboer, 
venner og tanter og onkler. Alle kategorier var samlet, 
da klokken slog 13 og julestuen åbnede med julesang, 
julerier, glade mennesker, julemanden og dejlige, 
hjemmelavede æbleskiver med det hele. 
 
Fra FDF Vester Hassing skal lyde en stor tak til alle, som 
endnu engang har gjort det muligt; Ledere, bestyrelse, venner af huset som trofast står i køkkenet år efter 
år og bager, udefolket, indefolket, hestefolket, bålfolket og Peter i butikken – og ikke mindst en stor tak 
til alle jer besøgende, som kigger forbi og er med til, at få det hele til at blive hyggeligt og sjovt. 
 

Husk, at du altid kan se flere billeder 
og nyheder på vores hjemmeside, der 

opdateres løbende. 
Tjek www.fdf.dk/vesterhassing 
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SIDEN SIDST – EFTERÅRETS MANGE AKTIVITETER 

 
Redaktøren - fortsat: 
 
Juleloppemarked: 
 
En kæmpe stor tak skal også gå til vores 
”Loppefolk”, som gang efter gang dykker ned i folks 
gemmer og gammelt ”guld” for at finde sjove og 
nytte ting, som andre kan få glæde af. 
 
For nok emmede vores Kredshus og aktivitetstelt af 
glade mennesker, men vores loppehal var sandelig 
også godt besøgt af købelystne gæster, som tog 
godt for sig af lopperne. 
 
Der blev solgt både stort og små, sjove ting, 
smukke ting, værdifulde ting, mærkelige ting, 
ubrugelige ting – og endda juleting. 
 
Tak til alle fra byen og området, som giver deres 
lopper til os i stedet for at smide dem væk. 
Genbrug er guld – og det står vi ved gang efter 
gang.  
 
Der kommer en del penge i kassen denne dag, så bliv endelig ved med at gemme jeres loppeguld til os – 
vi vil så gerne have det. 
 
 Loppemarked 

lørdag 25. marts 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Og hold øje med os på hjemmesiden 
og på Facebook, så du ved, hvornår vi 

tager imod dine lopper igen 
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GLÆD JER TIL 2017 

 
Redaktøren: 
 
Denne sæson bliver bestemt lige så spændende som de foregående mange år i FDF Vester Hassing. 
Programmet for de forskellige klasser, kan du læse her i Myretuen. Måske bliver du inspireret af disse 
”Buzz-words” – og bliver du det, ja, så skal du bare læse hele Myretuen og se, hvad der skal ske på de 
forskellige klasser 
 

- Sing in   - Bob Car Race 
- Funky Disko   - Leg med æg 
- Løbeture i Aslundskoven  - Fireballs 
- Førstehjælp   - DUKA Event 
- Ild i kirken med pølser og brød  - Mini SAGA 
- Kredsweekend   - Konfirmationer 
- Tur til brandstation  - Sommerlejr 
- Kort og kompas   - Kajaktur 
- Lejrpuder   - Agentaften 
- Lasergame   - Weekendture 

 

KREDSTURE I 2017 

Redaktøren: 
 
Heller ikke I år skal I snydes for fantastiske oplevelser, hvor hele kredsen er samlet og drager af sted i 
flok. 
 
For at kunne planlægge både vores forårskredsweekend og vores sommerlejr, har lederflokken nedsat to 
udvalgsgrupper, som arbejder intenst med de to lejre. 
 
OG, der er en del hemmeligheder i planlægningen, som både I FDF’ere, forældre og vi andre glæder os til 
at høre mere om. Men udvalgene er meget hemmelighedsfulde – og røber intet. 
 
Det eneste vi ved, og vil bede jer om at sætte kryds ved, er: 
 

• Kredsweekend 21. – 23. april = Sted og tema er hemmeligt 
• Sommerlejr uge 26 = Her ved vi, at vi skal være ved Hald Sø (Viborg), men også her er udvalget 

meget hemmelige og røber ikke mere. Dog kan vi sige, at lejren er fra lørdag uge 26 til lørdag 
uge 27 

 
Vi forsøger at vride armene om på udvalgene og kommer løbende med informationer på vores 
hjemmeside www.fdf.dk/vesterhassing 
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LANDSMØDE 2016 

 
Hans Schroeder fra bestyrelsen beretter: 
 
Hvert 2. år afholder FDF Landsmøde, som er den 
øverste myndighed i FDF. Det afholdes altid i 
Nyborg, i 2016 den 18. – 20. november. Der var 
515 deltagere, heraf 3 fra FDF Vester Hassing, 
nemlig Jan Gaarn, Jesper Als og Hans Schroeder.  
De måtte desværre undvære vores egen julestue i 
samme weekend. 
 
På Landsmødet er valg af hovedbestyrelse, 
fremlæggelse af regnskaber og beretninger fra bl.a. 
FDFs 5 skoler. Og så behandles indkomne forslag. I 
alt 28 punkter var der på dagsordenen.  
 
I løbet af weekenden blev der dog også tid til stor 
åbningsgudstjeneste i Nyborg Kirke og 
underholdning ved FDF Landsorkester. 
 
For Vester Hassing var Landsmødet ekstra 
spændende, da vi havde indsendt forslag til 
behandling. Hos os er vi heldige stadig at have en 
kredsbutik, men med stigende internethandel 
flytter markedet sig mere og mere, og flere 
kredsbutikker lukker. Med dagsordenens pkt. 21, 
”Forslag om at gøre 55 Nord til FDFs foretrukne 

butik”, lagde vi konstruktivt op til at sikre at kredsene i 
fremtiden får del i omsætningen, også når det sker på 
nettet.  
 
Forslaget blev modtaget med positive kommentarer fra 
hovedbestyrelse og 55 Nord, som kunne afsløre, at de 
allerede i 2017 forventer en ændring, der tilgodeser vore 
ønsker. 
 
På Landslejren oplevede mange, at FDF er stort. Men også 
på Landsmødet mærker man for alvor, at FDF er meget 
mere end blot FDF i Vester Hassing.  
 
Der skal være retningslinjer, der sikrer vi bevæger os den 
rette vej, så vores værdigrundlag og ambitioner fungerer i 
praksis. De beslutninger vi tager i vores egen 
kredsbestyrelse i Vester Hassing skal harmonere med alle 
i FDF. Det er Landsmødet med til at sikre. 
  
På www.fdf.dk/lm2016  er der billeder og videoer, og 
der kan læses meget mere om landsmødet. 
 
 
 

Fredag - søndag arbejder 515 deltagere i 
Landsmødets mødesal 

 

Forslag fra FDF Vester Hassing 
fremlægges af Hans Schroeder 
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FDF V & Ø MUSIKKREDS 

 
Redaktøren: 
 
Ud over det store arbejde med vores FDF-arbejde 
i de forskellige klasser har FDF Vester Hassing 
også en musikkreds, som er et samarbejde med 
bl.a. FDF Øster Hassing. 
Musikkredsen kalder sig noget så let som FDF V. 
& Ø. Musikkreds og holder til både i kredshuset i 
Vester Hassing, men også i kredshuset i Øster 
Hassing. 
 
Musikkredsen er opdelt i to kategorier: 

- Tamburkorpset, som er med traditionelle 
instrumenter som trommer, fløjte og 
trompet 

- The Blue Ones, som er den ”rockede” 
udgave med band indeholdende trommer, 
bas, guitar, keyboard og solister 

 
Hver for sig – og endda også sammen – oplever 
begge bands hele tiden en masse nyt og 
spændende. Bl.a. var tamburkorpset med til at 
spille flere gange under det store sejlregatta i 
Aalborg – Tall Ships Race 2015 – og var en stor 
del af musikindslagene på Landslejr i 2016. 
 
The Blue Ones nyder at spille en god koncert, om 
det er i kirkerne rundt omkring, på Landslejr eller 
endda som danseband til FDF’s Nytårsfest på 
Hvide Klit, ja, så er de med på den bedste (eller værste). 
 
 Går du rundt med et musikalsk talent og kunne du tænke 

dig at være med enten i Tamburkorpset eller The Blue 
Ones, så tag fat i Mona, som er formand for musikkredsen. 
Mona kan ofte træffes i Kredshuset om mandagen eller på 

mobil 4018 7128. 
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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 & Nemtilmeld 
FDF Vester Hassing benytter sig nu også af Mobile Pay 
Erhverv. Du kan bl.a. betale med Mobile Pay i vores 
butik, ved køb af lodsedler, julestue og loppemarked. 
 
Betaling af kontingent, weekends og lejre sker online med Nemtilmeld. 
 
God fornøjelse med www.fdf.dk/vesterhassing 
 

 55 NORD – FDF-BUTIKKEN MED DET HELE 

Redaktøren: 
 
Som I kan læse andet sted her i bladet bliver der sat fokus på FDF’s butik, 55 NORD. Det gør der for at 
sikre, at både butikkerne, de handlende og kredsene kan få det optimale ud af måden man driver 55 
NORD. I FDF Vester Hassing er vi stolte af og glade for, at vi måske kan være med til at sætte et præg på 
fremtiden i butikken. 
 
Butikken har helt sikkert også noget du mangler eller ønsker dig 
 
Vores FDF-butik holder åbent om tirsdagen i Kredshuset, Tårnvej, fra kl. 18.00 – 18.30 og har rigtigt 
mange ting på lager, ellers skaffes de hjem. Tag en helt uforpligtende 
snak med Peter Larsen, som ved hvad der rører sig inden for nyt 
udstyr.  
 
Du finder alt udstyr på www.55nord.dk, hvor du kan blive inspireret. 
Hvad med en bog ”Overnatning i det fri” til den ultimative FDF’er, 
som bare elsker at være ude? Eller er par lækre Fjällräven bukser? 
 
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 til 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. Du betaler i butikken kontant eller med Mobile Pay. 
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ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, bestyrelsen, fortæller: 
 
OK Benzin – rekortår i 2016 med 23.500 kr. 
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. 
 

MYREBO 

Redaktøren: 
 
Efteråret 2016 er også blevet brugt på lidt ændringer og opdatering i vores lejrhytte, Myrebo, som er 
placeret midt inde i den skønne skov, i de dejlige bakker – Hammer Bakker. 
 
Har I ikke været forbi eller på besøg, så er den bestemt et kig værd. Kør forbi og se, hvilke skønne 
omgiveler og skønne rammer hytten er placeret i. 
 
Der er i efteråret kommet nye møbler og der er renoveret både inde og ude. 
 
Lidt fakta om Myrebo: 

- Adressen er Søhusevej 42, 9380 Vestbjerg 
- Myrebo er på 125 m2 
- FDF Vester Hassing købte Myrebo i 2005, hvor den fik navnet Myrebo (sikkert en lillesøster til 

”Myretuen”) 
- Myrebo er oprindeligt opført i 1978 og har tilhørt KFUM Spejderne under navnet ”Grønnebo” 
- Der er trådløst internet og sengepladser til ca. 24 overnattende gæster 
- Myrebo kan udlejes af FDF’ere/spejdere, skoler, børnehaver, fritidshjem, lederkurser, familielejre 

mv.  
- Myrebo har egen hjemmeside – se mere på www.hyttenmyrebo.dk 
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TAMBURKORPS  MANDAG 18.30 – 20.15 

 
Januar  
2. Øve aften 
9. Øve aften 
16. Øve aften 
23. Øve aften 
30. Øve aften 
  
Februar  
3.-5. Nytårsweekend på Borremose 
6. Øve aften 
13. Øve aften 
20.  Vinterferie 
27. Øve aften 
 
Marts 
6. Øve aften 
13. Øve aften 
20. Øve aften 
27. Øve aften 
  
April 
3. Øve aften 
10. Øve aften 
17. Påskeferie 
24. Øve aften 
 
Maj 
1. Øve aften 
8. Øve aften 
15. Øve aften 
22. Øve aften 
29. Øve aften 
Juni 
5. Pinseferie 
12. Øve aften 
19. Sommerafslutning 
 
 

 
 
. 
 

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 endnu et forår 
med masser af musik, sang og glade 
musikanterJ 
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PUSLINGE  TIRSDAG 16.45 – 18.15

Program – faste møder 

Januar 
3. Spilleaften 
10. Vi laver mad 
17. Lejrpude 
24. Spændende genbrug 
31. Spændende genbrug 
 
Februar 
2. Lysgudstjeneste – info senere 
7. Løb – husk lommelygte 
14. Musik 
21.. Vinterferie 
26. Fastelavn – info senere 
28.  Vi ser, hvad der sker 
 
Marts 
3.-4. Weekendtur 
7.  Udekøkken 
14.  Kreativt værksted 
21. Skøre rekorder 
28.. Sing-In for hele kredsen - info 

senere 

 
April 
4. Bålaften 
11. Påskeferie 
18. Cykelmærke – husk cykel og hjelm 
21.-23. Kredsweekend - info senere 
25. Sanseaften 
 
Maj 
2. Løb i Aslundskoven, bringes og 

hentes 
9. 5 km – husk gode sko 
16. Førstehjælp 
23. Lege- og spilleaften 
30. Puslingeafslutning 
 
Juni 
6.  Fælles afslutning 
Uge 26 Sommerlejr 
 
 

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 

Januar    
5. Spilleaften 
12. 1. års: Fotoløb – 2. års: Laver mad 
19. 1. års: Laver mad – 2. års: Fotoløb 
26. Forkyndelse og forhindringsbane 
 
Februar 
2. Lysgudstjeneste – torsdag  
9. Agent aften 
16. Agent aften 
23. Vinterferie 
26. Fastelavn – info senere 
 
Marts   
2. Træværksted 
9. Træværksted 
16. Træværksted 
23. Førstehjælp 
28. Sing-in for hele kredsen – info 

senere 
30. Cykelforhindringsbane 

 
April  
6. Hockey, fodbold og paintball 
13. Påskeferie 
20. Fri 
21.-23. Kredsweekend 
27. 1. års: Bål – 2. års: Telt 

 
Maj 
4. Vandretur kl. 18 – 20  
11. Bondegårdsbesøg 
18. Cykeltur kl. 18 – 20 
25. Fri (Kr. Himmelfart) 
  
Juni 
1.. Afslutningsoverraskelse (udetøj) 
6. Fælles afslutning 
Uge 26 Sommerlejr 
 
 

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! 
 



 

Myretuen 103 2017 VESTER HASSING Side 17

 

  

PILTE  ONSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

Januar 
4. Opstartshygge 
11. Løb i byen 
18. Koder 
25. Besøg på brandstation – info 

senere 
 
Februar 
2. Lysgudstjeneste – torsdag 
8. Ild – for alvor og sjov 
15. Mad på trangia 
22. Vinterferie 
26. Fastelavn – info senere 
 
Marts 
1. Kort og kompas 
8. Knob og knuder 
15. Pilte på glat is – info senere 
22. Fri (ledere på kursus) 
28. Sing-in for hele kredsen – info 

senere 
 

 
April 
5.. Påskeleg med æg 
12. Påskeferie 
19. Lejrliv 
21.-23. Kredsweekend 
26. Fri 
  
Maj 
3. På besøg hos Poul 
9. Kredshuslodseddelssalg – tirsdag 
17. Reb og rafter 
24. Konkurrence 
31. Pilteafslutning 
 
Juni 
6. Fælles afslutning 
Uge 26 
 

Sommerlejr 
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VÆBNER                                       TIRSDAG 18.30 – 20.30 

Program – faste møder  

Januar    
3. Bål og fireballs 
10. Førstehjælpsmærke nr. 5 
17. 1. års: Lasergame – 2. års: Hygge 
24. Førstehjælpsmærke nr. 5 
31. Skøjtetur 
 
Februar 
2. Lysgudstjeneste – torsdag  
3.-5. Hyttetur 
7. Fri 
14. Kælketur 
21. Vinterferie 
26. Fastelavn – info senere 
28. Lagkageløb i Aslundskoven, 

afleveres og hentes 
 
Marts 
7. Forberedelse til Funky Disko 
10. Funky Disko – fredag 
14. Oprydning efter Funky Disko 
21. Cykelmærke, husk cykel og hjelm 
28. Sing-In for hele kredsen 

April 
4. Skøre rekorder 
11.  Påskeferie 
18. Legemærke 
21.-23. Kredsweekend 
25. Fri 
 
Maj  
2. Madmærke nr. 5 
9. Kredshuslodseddelssalg 
16. Madmærke nr. 5 
23. Jens Krogh 
30. Klatreparken 
  
Juni  
6. Fælles afslutning 
13. Væbnerafslutning med bad og bål. 

Afleveres og hentes 
v/Teglværkssøerne 

Uge 26 Sommerlejr 
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SENIORVÆBNER                                                         TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder  

Januar 
3. Optagt til året, der kommer 
10. Net-etik 
17. Skøjtetur til C.W. Obels Plads 
24. Fanevagt/Kirken 
31. Fri 
 
Februar 
2. Lysgudstjeneste – torsdag 
7. Klatring i Klatrekælderen, Ung 

Aalborg 
14. Fimlhygge for de, som ikke er på 

kursus 
21. Vinterferie 
26. Fastelavn  
28. Arrangere Mini-SAGA for Pilte 
 
Marts  
7. Arrangere Mini-SAGA for Pilte 
11. Afholde Mini-SAGA - lørdag 
14. Overraskelse til kredsweekend 
21. Overraskelse til kredsweekend 
28. Sing-In for hele kredsen 

 
April  
4. Overraskelse til kredsweekend 
11. Påskeferie 
18. Overraskelse til kredsweekend 
21.-23. Kredsweekend 
25. Fri 
  
Maj    
2. Fri – møde flyttet til onsdag 
3. Bob Car Race 
9. Kredshuslodseddelssalg 
16. Fri 
23. O-Løb 
30. Fri – møde flyttet til onsdag 
31. Fedt foredrag, kun for 

seniorvæbnere 
 
Juni 
3.-4. Kanotur 
6. Fælles afslutning 
Uge 26 Sommerlejr 
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SENIORER                            ONSDAG 19.00 – 21.00   

Program – faste møder  

Januar 
4. Senioraften 
11. Den store bagedyst 
13. Nytårsfest på Hvide Klit – fredag 
17. ”Live Escape Game” hos Getout, 

Aalborg 
25. Spilleaften 
 
Februar 
2. Lysgudstjeneste – torsdag 
7. Udfordringen 1 
15. Byløb 
22. Vinterferie 
26. Fastelavn  
28. Landsdelsmøde for interesserede 
 
Marts  
1. Senioraften 
7. Aalborg-tur 
14. Udfordringen 2 
17. DUKA Event, Aalborg 
22. Fri eller LUA Lederuddannelse 
24.-26. Weekendtur til Myrebo 
28. Sing-In for hele kredsen 

 
April  
5. Sokke paintball 
12.-17. Påskekurser 
19. Forberedelse til kredsweekend 
21.-23. Kredsweekend 
26. Pionering 
  
Maj    
3. Pionering 
9. Kredshuslodseddelssalg 
12.+14. Konfirmationer 
17. Kajaktur 
24. Mad over bål 
31. Sogneaften med seniorvæbnere og 

seniorer fra området 
 
Juni 
6. Fælles afslutning 
Uge 6 Sommerlejr 
 
 
 
 


