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DNA 

Har du læst i din DNA i dag?  
 
Øhh – goddag mand økseskaft! 
Kunne man foranlediges til at 
svare. Men spørgsmålet giver 
faktisk ganske god mening. For 
DNA – det er netop forkortelsen 
på en ny oversættelse af det Nye 
Testamente til hverdagsdansk: 
”Den Nye Aftale.” Den er 
fantastisk og fremragende, synes 
jeg. Tjek selv efter! 
 
DNA er jo vores krops genetiske 
kode, som alt i os bygger på. Vores 
byggestene. Og selvom forkortelsen 
af Den Nye Aftale – DNA - sikkert 
ikke er tilsigtet, så er 
sammenfaldet ganske fint. For jeg 
tænker nemlig Den Nye Aftale som 
en vigtig byggesten i vores liv som 
mennesker.  
 
Titlen: ”Den Nye Aftale” er en 
meget rammende overskrift for 
Det Nye Testamente. Og uden at 
blive alt for teologisk er det nemlig 
lige præcis det Det Nye 

Testamente går ud på – nemlig en 
ny aftale.  
 
En aftale, hvor Gud sender Jesus 
til jorden for at lære os mere 
eller mindre krigeriske og 
magtsyge mennesker, at Gud 
ønsker, at vi skal leve sammen i 
kærlighed og fællesskab med 
tilgivelse, tillid og fred som 
byggestene.  
 
I stedet for alle reglerne og budene 
fra Det Gamle Testamente, som 
skulle overholdes, hvorved vi så 
kunne gøre os fortjent og 
berettiget til Guds frelse, så lærer 
Gud os gennem Jesus, at vi er 
elsket af Gud og at vi skal elske 
ham og hinanden frem for at føre 
krig, udøve og stræbe efter magt 
og gå op i regler og bud. 
 
Mange andre aspekter og facetter 
kan læse og læres i Den Nye 
Aftale – måske en helt ny 
oplevelse af Gud. 
 
Pris for DNA: 169,- kr. 
”En god bibel i 
romansprog” – ”Lige 
til at gå til” – ”Let 
forståeligt dansk, 
hvor nye aspekter i de 
kendte historier 
dukker frem” 
 
  
 
Ole Pihl 
sognepræst  



 

 FORMANDEN HAR ORDET 
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Godt nytår til alle FDF´ere, FDF forældre og FDF venner. 

VELKOMMEN til et nyt forårshalvår i FDF Vester Hassing. 
Forårsprogrammerne er lagt og foran dig som FDF´er ligger igen en masse 
spændende, livgivende, livlige, meningsgivende, tankevækkende og sjove 
aktiviteter og udfordringer.  
 
Og her ved årsskiftet er det på sin plads at sige: GODT NYTÅR til alle i 
Vester Hassing FDF – store som små – unge som gamle. For når noget nyt 
begynder, så betyder det som sagt, at der ligger masser af NYE og 
UBRUGTE muligheder og udfordringer foran dig, og i FDF sker det i et 
trygt fællesskab. Jeg tror nemlig på, at vi som mennesker ikke er skabt 
til at leve alene. Nej – samlivet med hinanden – FÆLLESSKAB - det er 
det, vi er skabt til! FDF tilbyder et godt fællesskab i trygge rammer 
med indhold.  
 
Det ER og BLIVER SPÆNDENDE at være FDF´er. Det har ca. 160 børn, 
unge og voksne fundet ud af i Vester Hassing og Stae. Tænk om endnu 
flere kunne blive beriget med FDF´s spændende, sjove, udfordrende og 
livgivende oplevelser. Det vil være godt for dem og deres liv. Derfor – sig 
det videre – der er altid plads til en mere der bruger … FDF-skjorte! Og 
jeg ved, at lederne står parate og initiativrige og venter på nye som 
gamle FDF´ere. For det er både dygtige og glade ledere vi har i FDF i 
Vester Hassing. Tak til Jer ledere for jeres indsats, glæde og vilje.  
 
HUSK at sætte X i kalenderen d. 13. maj 2008. Denne dag har FDF 
Vester Hassing 45 års jubilæum. Og dette jubilæum fejrer vi med et 
stort JUBILÆUMSBANKO i Vester Hassing hallen. Vi springer dermed ud i 
noget nyt, spændende og for os uprøvet nemlig at arrangere bankospil. I 
denne forbindelse vil vi gerne tage imod hjælp fra FDF forældre og FDF 
venner, som måske sidder inde med erfaring som bankoarrangør eller blot 
har lyst til at hjælpe med denne konkrete opgave (kontakt 
undertegnede). Vi håber på og glæde os til en fantastisk 45 års 
jubilæums-banko-aften tirsdag d. 13. maj 2008. 
 
 
 
Godt Forår! 
 

Ole Pihl 
Formand 



 

 VÆBNERWEEKEND 
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2. – 4. november var vi på væbnerweekend. Vi tog fra kredshuset fredag 
aften og kørte mod Hammer Bakker i private biler. Væbnerne blev 
udstyret med en GPS og sat af i skoven. De skulle selv finde det sidste 
stykke vej til hytten vha. koordinater. Det gjorde de rigtig godt! Trods 
kulde og lidt usikkerhed i maven fandt de vej ad skovens dunkle stier og 
løb efter en times tid triumferende og højtråbende ind i Myrebos varme 
stue til en varm kop kakao og lune boller. De var seje!! (Og vi taler ikke 
om, hvor mange gange I ringede på ”nødnummeret” undervejs, vel…?) 

 
Lørdag var vi på skattejagt med 
GPS og fandt 2 Geocaches i 
Hammer Bakkers skønne natur. 
 
Vi lavede selv maden – Philip 

prøvede at lade være med at græde over løgene...  
 
Lørdag aften holdt vi bryllupsfest for ”Marie” og ”Joakim”. 
Det var en rigtig bryllupsfest med tale fra både 
statsministeren og dronning Margrethe, mærkelige sange og 
andre skøre indslag. Trods traditionerne nægtede 
”brudeparret” dog at kysse hinanden, da vi klingede på tallerkenerne…  

 
Max sørgede for at vi fik spist op – alle tallerkener var 
som rene bagefter.  
 
Både fredag og lørdag aften brændte vi dagens sidste 
energi af med en gang ”spark til bøtten” i mørke – der 

blev udviklet mange kreative strategier og tricks for at snige sig hen til 
”bøtten”. 
 
Søndag var vi til netværkets indefodboldstævne i Jetsmarkhallen. Det var 
rigtig godt. Væbnerne kæmpede sig vej til finalen med supergodt 
sammenhold og fair play. De havde helt sikkert vundet finalen også, hvis 
ikke det var fordi modstanderne var både noget ældre og noget større 
end andre væbnere… 
 
Vi sluttede af med en tur i Jetsmarkhallens lækre svømmehal, hvor det 
viste sig, at en del af væbnerne også er ivrige vandhunde. 
 
Tak for en herlig, skøn, festlig, aktiv weekend! 

Væbnerlederne. 



 

 ÅRET DER GIK – 2007 
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Så gik der endnu et dejligt og begivenhedsrigt FDF år. 2007 bød 
på mange oplevelser som vi sent vil glemme. En skøn 
kredsweekend på Klitten med temaet Bål og Brand. Her fik vi 
blandt andet set, hvor farligt det er, at have ild tæt på et telt. 
Et telt brænder nemlig på ganske få sekunder.  
 

De store FDF’ere fik også oplevet dejlige Færøerne, hvor vejret 
i sommer var helt i top efter færøske normer. Næsten ingen 
regn, meget blæst og ca. 14 grader. To uger på denne 
fantastiske ø bliver aldrig glemt. Og hvis det skulle ske, ja, så 
kan man stadig opleve billeder fra turen på vores hjemmeside.  
 

De små FDF’ere tog en skøn tur til Sønderjylland. De var nemlig 
på Skovlejr med Sille og Sigurd. Vejret kunne godt have været 
lidt bedre, men vi fik da set, hvordan forskellige dyr opfører sig i 
regnvejr. Vi fik lavet en sjov insektfanger – og inden vi fik set os 
om var soverummene fyldte med edderkopper, myg og larver. 
Sjovt var det. Og vi skal ikke glemme en heldagstur til Mandø. 
Men bus tværs over vadehavet. Godt vi nåede hjem inden vandet steg.  
 

 ÅRET DER KOMMER – 2008 
Nu er et nyt FDF år så foran os og vi sidder og tænker, om det på nogen måde kan 
blive lige så godt. JA, det kan det og vi glæder os allerede til at komme i gang med 
alle de aktiviteter, som vi har planlagt for vores FDF’ere. 
 
I året der kommer skal vi bl.a. på kredslejr på Klitten 4-6. april. En gammel tradition, 
som er rigtig skøn, sjov og lærerig. 
 
Og i år har vi i FDF også jubilæum, nemlig 13. maj. Det jubilæum skal vi fejre og det 
glæder vi os til. I skal nok alle få mere at vide om det. 
 
Sommerens uge 31 skal bruges til en skøn og aktiv tur til Norge for væbnere, 
seniorvæbnere og seniorer. Den 28. juni tager puslinge, tumlinge og pilte på 
sommerlejr på Hvide Klit ved Lyngsø. Her må vi håbe på rigtigt, dejligt sommervejr. 
Lejren ligger nemlig lige nede ved den skønne strand, med godt badevand. 
 
Som I kan se skal der nok komme mange oplevelser igen i år så få vasket skjorten og 
vær klar, når vi starter op igen. 
 

På gensyn i 2008 – FDF lederne i Vester Hassing 
 



 

 MOR, JEG VIL HA´MIN MOR! 
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Mor, jeg vil ha’ min mor…. (Min første tur uden mor og far!) 
 
Som pusling er man helt ny i FDF – ja, endda helt ny på mange andre 
områder. I skolen, i fritidsordningen, til fritidsaktiviteter. Så der er 
mange nye ting, man på en gang skal opleve. Det kan godt være en stor 
mundfuld, når man kun er 6-7 år. Men tro os, børn kan mere end man 
umiddelbart forestiller sig. 
 
Noget af det første, som vi laver i puslingeklassen er, at tage på en hel 
weekend uden mor og far. For mange børn er det endda første gang de 
skal sove i sovepose, selv børste tænder, rydde op og dække bord. Vi gør 

meget ud af, at alle gerne skal med, idet det er en 
kæmpe oplevelse for børnene at prøve.  
 
Nogle gange er det lidt skeptiske børn, som vinker 
farvel til mor og far, når bussen kører fra skolen. 
Til gengæld er det nogle seje børn, som returnerer 
efter to dage uden forældre. Som leder på en 

sådan tur får vi en hel masse indtryk fra børnene, som vi kan bruge resten 
af året. Og børnene får lært en hel masse som dem selv. De kan pludselig 
klare sig helt alene, ja næsten. For de har jo os ledere.  
 
Det kan godt være, at et enkelt barn engang har grædt om aftenen og 
råbt ”Jeg vil ha’ min mor”, men når først vi får nusset dem lidt og de 
falder i søvn, ja, så er alt glemt inden morgenmaden den næste dag. For 
sådan er børn heldigvis. 
 
En sådan weekend giver børnene noget selvtillid og en kæmpe oplevelse. 
Og måske tror I det ikke, men vi ledere får lige så meget retur. Det er en 
fantastisk oplevelse at være med og se, hvordan børn egentlig griber 
tingene an, når de er i uvante situationer. Eller bare når de er et 
fremmed sted. 
 
Så, kære puslingeforældre, I har nogle dejlige børn som vi håber, vi igen i 
år må få med på de planlagte ture. Det glæder vi os allerede til. 
 

Venlig hilsen puslingelederne



 

 LIMFJORDSFEST 
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FDF Vester Hassing fik den 21. november en 
kontant hilsen for sin indsats ved 
Limfjordsfesten 2007.  
 
Tumlingene Anna, Hannah og Kristian får her 
overrakt en check på DKK 8.500. 
 
Også i 2008 er der Limfjordsfest med aktiv 
deltagelse af FDF Vester Hassing. 

 
 
 

 LEDERE PÅ KURSUS 
 
Den 8. oktober var vore ledere 
inviteret til en fælles 
kursusoplevelse. Emnet var 
samarbejde og fandt sted på 
brandskolen i Aalborg. Her 
sørgede et par veloplagte 
instruktører for, at alle blev en 
hel del klogere på, at ingenting 
fungerer uden samarbejde.  
 
Lederne blev bl.a. udsat for at kravle i kloakrør og at finde og samle 
legoklodser i labyrinter i brandskolens kulsorte ruinbygninger. 
 

 JULESTUE 
Jeg vil gerne her fortælle lidt om hvordan vi alle får vores årlige julestue 
op at stå. FDF´ere har igen haft travlt med at lave gevinster til vores 
tombola, det er lige fra Tumlingene, Piltene, Væbnerne og Senior-
væbnerne som har stået for fremstilling af de mange fine gevinster.  
 
Alt dette starter vi med at forberede allerede i begyndelsen af oktober, 
som vi hygger os med alle sammen. 

Fortsættes side 18… 



 

 FASTELAVNSFEST 
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Traditionen tro er FDF Vester Hassing medarrangør i den fælles 
fastelavnsfest i Hallen 
 
 

 
                                           Søndag den 3. februar 

 
 
 
Fastelavnsfesten er et godt samarbejde mellem  

• FDF Vester Hassing 
• Stae Borgerforening  
• Vester Hassing Borgerforening  
• Vester Hassing Rideklub 
• VHG 

 

 LYSGUDSTJENESTE 
Så er det igen blevet tid til årets lysende, 
sanselige og varmende gudstjeneste midt i 
det kolde vintermørke. 
 
FDF bandet The Blue One´s medvirker. 
 
Det er om aftenen den 2. februar kl. 19.00 i 
Vester Hassing Kirke. 
 
Efter gudstjenesten serverer FDF gratis kakao 
& pølser. 

 

 

 LYS TILBAGE I JULEDEKORATIONERNE? 
Smid ikke lysene ud, men aflever dem i kredshuset. Vi vil altid gerne have 
rester af stearinlys, som vi kan bruge til lysestøbning.



 

 NYT FRA BUTIKKEN 
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Skjorter og lejrudstyr 

I 55° NORD – kredsbutikken i Kredshuset, kan du 
købe skjorter og lejrudstyr. 
 
Butikken sælger også brugte skjorter. 
 
 
Brugte skjorter købes 

Er din skjorte blevet for lille, så sælg den til kredsbutikken.  
Vi giver DKK 100 for din skjorte. 
 
Når du bestiller varer direkte i kredsbutikken, får kredsen støtte i form af 
bonus. Bestiller du via internet, får vi ingen støtte! 
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstider i butikken 

Butikken i Kredshuset er åben tirsdag fra kl. 18.00 til 18.30 eller efter 
aftale på tlf. 98 25 75 51 (Peter Larsen). 
 
Tank OK og støt FDF 

Hver gang du bruger dit OK-kontokort, støtter du FDF økonomisk. Sidste 
år fik vi faktisk DKK 10.000 i sponsorstøtte fra OK, så det nytter ! 

 
For at vi modtager støtte, skal din OK-
konto knyttes til sponsorstøtte til FDF. 
Er den ikke dette nu, så kontakt Inga 
Gaarn, tlf. 98256780, og aftal nærmere. 
 
En let måde at støtte FDF!



 

 AVISINDSAMLING 
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Smid ikke aviser & blade væk!  
 
For FDF vil gerne have dem – det 
tjener vi faktisk godt på. 
 
FDF indsamler aviser & blade: 
 

• Lørdag den 1. Marts 
• Lørdag den 7. Juni 

 
Alt slags papir/pap kan bruges. 
 
Husk 

Kan du ikke vente til vi kommer 
næste gang, kan du altid aflevere 
aviser & blade ved kredshuset.  
 

 
 
Det nytter ikke! 

Afleverer du i kommunens igloer, 
så får FDF ingenting ! 
 
Det nytter 

Sidste år tjente vi DKK 20.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
 
 



 

 TAMBURKORPS Mandag 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

Januar 
07.01 Øveaften 
14.01 Øveaften 
21.01 Øveaften 
28.01 Spille i Aalborg 
 
Februar 
04.02 Øveaften 
11.02 Øveaften 
18.02 Vinterferie 
25.02 Øveaften 
 
Marts 
03.03 Øveaften 
07.03- 
09.03 

Stævne TBK 

10.03 Øveaften 
17.03 Påskeferie 
24.03 Påskeferie 
31.03 Øveaften 
 
 
 
 
 
 

 
 

Information 

Saml Karat kaffe-mærker 

Musikkredsen vil meget gerne 
have din hjælp til at samle Karat-
mærker. 
 
For hver mærke du samler får 
kredsen en krone til at lave 
aktiviteter for. 
 
Det er nemt at samle. Du skal 
blot samle det lille værdimærke, 
der kommer til syne, når pakken 
åbnes – det sidder i folderne 
øverst på pakken - og aflevere 
dem i kredshuset eller til din 
leder. 
 
Er du forhindret til en 
øveaften?  

Så husk at melde afbud, så din 
instruktør ikke kommer forgæves. 
 

 
 
Tamburkorps spiller ved kredshuset 



 

 PUSLINGE Tirsdag 16.30 – 18.00 
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Program – faste møder 

Januar 
08.01 Vi skal på lygteløb. Husk 

lommelygte, refleks og 
varmt tøj 

15.01 Vi går i værkstedet og 
laver kunst 

22.01 Vi arbejder med træ – 
måske får vi et 
kunstnermærke 

29.01 Vi skal trylle og gøgle 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
03.02 Fastelavnsfest i hallen 
05.02 Snekamp eller bål og 

brand. Vi må kigge på 
vejret! 

12.02 Casinoaften. Tag gerne 
et spil med 

19.02 Vinterferie 
26.02 Vi skal lege med ild og 

vand 
 
Marts 
04.03 Vi tager på 

brandstationen i Aalborg 
11.03 Vi skal lave primimad på 

bål 
18.03 Påskeferie 
25.03 Vi tager 5 km mærke. 

Husk gode sko 
 
Husk  

Kredsweekend 04.04 – 06.04.07 
 

Information 

VELKOMMEN IGEN 

Så skal vi starte på et helt nyt FDF-år 
med alt det sjov, som det 
indeholder.  
 
Vi er nu i de mørke og kolde tider, så 
I skal altid huske, at have godt tøj på 
– vi skal være en del ude. Og gerne 
praktisk tøj, som kan tåle lidt af 
hvert. 
 
Til forældrene vil vi sige, at I indtil 
videre har gjort et stort stykke 
arbejde med at forene skole, 
fritidsaktiviteter og FDF. Børnene 
møder talstærkt op hver gang – og 
det skyldes ikke mindst jer. Tak for 
det. 
 
Vi har et par dage, hvor vi skal 
arbejde i værkstedet. Og til det 
kunne vi godt tænke os lidt hjælp fra 
nogle forældre/fædre, som måske er 
lidt bedre til at håndtere en sav og 
hammer end os. Meld jer gerne! 
 
Sæt kryds i kalenderen 4.-6. april, 
hvor vi alle skal på Kredsweekend på 
Klitten og sæt også kryds i uge 27, 
hvor vi skal på sommerlejr sammen 
med tumlinge og pilte på Hvide Klit. 
Begge lejre ligger i Lyngså ved Sæby. 
 
Vi glæder os til et nyt dejligt FDF-år. 
   

Puslingeweekend 2007 



 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 
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Program – faste møder 

Januar 
09.01 Spilleaften 
16.01 1. års: Lave overraskelse 

2. års: Kend din by 
23.01 1.års: Kend din by 

2.års: Lave overraskelse 
30.01 Refleksløb 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
03.02 Fastelavn i hallen 
06.02 Musikmærke 
13.02 Musikmærke 
20.02 Vinterferie 
27.02 Vi laver sjove mænd og 

koner – husk 
syltetøjsglas 

 
Marts 
05.03 Lygtetur – husk reflekser 

og lommelygte 
12.03 Vi laver sjove mænd og 

koner 
19.03 Påskeferie 
26.03 Signalmærke 

  
Husk  

Kredsweekend 04.04 – 06.04.07 

Information 

Vi ønsker velkommen med nye og 
spændende aktiviteter. 
 
Vi er rigtig mange tumlinge – og 
heldigvis for det! 
 
Af praktiske årsager opdeler vi 
derfor flere af møderne i 
aktiviteter for 1. års og 2. års 
tumlinge. 

 
Weekendtur 2007  

 

Husk praktisk tøj til alle møder. 



 

 PILTE Torsdag 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Opstart Spil 
10.01 Førstehjælp 
17.01 Førstehjælpsløb 
24.01 Forberede Weekendtur 
25.01- 
27.01 

Weekendtur 

31.01 Lave fakler til lys 
gudstjeneste 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste med 

forældrespisning 
03.02 Fastelavn i hallen 
07.02 Ud i det fri med Casper 

og Stig 
14.02 Brandstationen 
21.02 Vinterferie 
28.02 Energimærke 
 
Marts 
06.03 Energimærke 
13.03 Knob 
20.03 Påskeferie 
27.03 Bålhygge 
 

Husk  

Kredsweekend 04.04 – 06.04.07 

Information 

Hav altid praktisk tøj på til 
møderne, så du både kan være 
ude og inde. Vi vil tage 
piltemærker til at sy på din 
skjorte. 
 
Husk: Dine cykellygter, da det er 
mørkt når vi har møde, vi vil 
gerne du kommer sikkert til og 
fra piltemøderne. 

 
Juleafslutning med pakkespil og æbleskiver.



 

 VÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Januar 
08.01 Cyber-sport 
15.01 Førstehjælpskursus på 

den fede måde 
22.01 Blod, ulykker , sår og 

benbrud 
29.01 Vi laver fakler til 

lysgudstjenesten 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
03.02 Fastelavnsfest i hallen 
05.02 SMS´er fra 2. 

verdenskrig 
12.02 Kryptiske koder og 

hemmelig skrift 
19.02 Vinterferie 
26.02 Vi skal på tur for at se, 

hvordan en ægte avis 
bliver til. 

 
Marts 
01.03 Avisindsamling kl. 8.30. 

Vi spiser frokost sammen 
bagefter 

04.03 Fælles hyggeaften med 
en masse andre 
væbnere 

11.03 GPS - N 57° 04.125 Ø 
10° 08.000 H 15 moh 

18.03 Påskeferie 
25.03 GPS – vær med til at 

lægge en ny skat ned 
 
April 
01.04 Vi varmer op til årets 

fedeste kredsweekend 
(04.04 – 06.04) 

Information 

Til væbnermøderne laver vi 
skøre, hyggelige og mærkelige 
ting.  
 
Vi udfordrer hinanden og naturen 
på sjove og spændende måder. Vi 
lægger vægt på fællesskab, 
selvtillid og positive livsværdier i 
en afslappet atmosfære.  
 
Kort sagt: Vi lærer hvad det er at 
være en sej FDF’er, mens vi har 
det rart sammen. 
 
Husk: 

Glem alt om pænt og nyt tøj, det 
kan nemt ende i noget møj… 
 
 
 

 
Væbnerweekend – pas på ikke at græde over løgene! 



 

 SENIORVÆBNERE Torsdag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Opstart 
10.01 Sneræs 
17.01 Mediemærket 
24.01 Mediemærket 
31.01 Mediemærket 
 
Februar 
02.02 Lys gudstjeneste 
03.02 Fastelavnsfest i hallen 
07.02 Seniorvæbner 

fastelavnsfest 
14.02 Venskabskredsbesøg 
21.02 Vinterferie 
28.02 Udrykning og blå blink 
 
Marts 
06.03 Primi 
13.03 Primi 
20.03 Påskeferie 
27.03 Spas og gak 
 
Husk  

Kredsweekend 04.04 – 06.04.07 

Information: 

HUSK praktisk tøj - vi skal måske 
være ude. 
 
 
Væbner Mesterskabet starter  
1. Januar og vi er meldt til. 
 
 
 

 
 

 
 

Fra Seniorvæbnerweekend oktober 2007 



 

 SENIORER Mandag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Der er fuld fart på seniorklassen, 
og programmet bliver lavet 
løbene i samarbejdet med 
seniorne. 
 
Husk lige datoerne: 
 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
03.02 Fastelavnsfest i hallen 
 
April 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

 
                                               

Information 

 

 
Bordfodbold I SeniorCity 

Vi hygger, leger, synger og griner 
til vi falder om af kramper.  
 
Som senior i FDF Vester Hassing, 
går man aldrig trist hjem i seng. 
 

 
 

Fra Seniorcity, Landslejr 2006 



 

 JULESTUE 
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Det kræver et stort stykke arbejde fra både børnene, lederne og alle de 
frivillige, som også giver en hånd med forskellige ting, fx er der nogle som 
tager i skoven og finder mos, grene, kogler m.m. som vi bruger til vores 
juledekorationer og adventskranse. De bliver fremstillet fredag aften før 
julestuen søndag. Her er der også mange frivillige som hjælper med at 
lave de mange fine dekorationer og adventskranse. En kæmpe tak til alle, 
som gav en hånd denne fredag aften.  
 
Der skal også sørges for teltet udenfor, hvor man f.eks. selv kan lave sin 
egen dekoration, købe ting og sager i vores FDF butik 55°Nord, fx julega-
ven til jeres barn.  
 
Der skal sørges for musik både ude og inde, det er tamburkorpset som 
spiller inden alt løber af stablen, og FDF-bandet som står for musikken 

oppe på 
loftet, hvor 
der også 
bliver 
serveret 
æbleskiver 
og gløgg 

m.m. Alle de mange æbleskiver som bliver spist denne dag, er nogle som 
vi selv bager, fordi det er de BEDSTE man kan få. Der har vi to som står i 
køkkenet og bager imens vi sidder og nyder dem oppe på loftet.  
 
Går man neden under, finder man de forskellige boder. Bolsjebutikken 
hvor de unge FDF´ere står og laver bolsjerne, mens du venter. Her finder 
du også boden hvor du kan købe dekorationer og adventskranse.  
 
Men ikke at forglemme vores tombola, hvor du kan vinde mange fine 
gevinster, som FDF´erne selv har lavet. Pilte og væbnere brugte en aften 
på at øve Lucia, som var et rigtigt flot indslag og hører med til julestuen.  
 
Igen i 2007 var der mange som besøgt vores julestue. Tak til alle jer som 
kom denne eftermiddag. 
EN KÆMPE STOR TAK TIL ALLE SOM GAV EN HÅND, SÅ DET IGEN LYKKEDES 

AT HOLDE VORES JULESTUE MED STOR SUCCES. 
Julenissehilsen fra Lisbeth Ø.



 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 
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Formand 
Ole Pihl 98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00  
Line Lykke Løvstad 
Mathias Nielsen 
Asbjørn Serup  
Pernille Juul Vilhelmsen 
 
Tumlinge 
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Linette Christensen 
Alexander Hansen 
Michelle Jensen 
Mogens Lund 98 25 64 14 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 30 25 71 23 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Casper Jensen  
Ken Larsen 98 25 56 10 
Stig Serup  
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
Gitte Pihl 98 25 60 28 
 
Seniorvæbnere    
Betina Mouridsen* 98 25 64 29 
Lotte Svendsen* 98 25 64 65 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Jesper Jensen 30 70 47 40 
Julie Leth Jespersen 22 33 99 19 
 
 
 
Seniorer    
Søren Hansen* 24 89 26 00 

Steffen Clausen 31 18 21 13 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
Randi Toft 28 73 72 84 
 
PR 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
Webmaster www.fdf.dk/vesterhassing 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 
Depot/materiel 
Ole Andersen 98 25 77 17 
 
FDF-Butikken 
Tårnvej 10 98 25 75 51 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
Kredshuset 
Tårnvej 10 98 25 51 35 
 
Avisindsamling 
v/Peter Larsen 98 25 75 51 
 
Myretuen 
Lisbeth Andreasen, redaktør 98 25 66 00 
lan123@fdf.dk 

Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 



 

 KALENDEREN 
 

  
 

Husk at notere… 

Januar 
25.01- 
27.01 

Weekend, Pilte 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
03.02 Fastelavnsfest i hallen 
04.02 Ledermøde 
08.02- 
09.02 

Lederweekend i 
Myrebo 

 
Marts 
01.03 Avisindsamling 
01.03 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
03.03 Ledermøde 
 

 

April 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

07.04 Ledermøde 
 
Maj 
05.05 Ledermøde 
13.05 45 års jubilæum 
 
Senere 
02.06 Ledermøde 
07.06 Avisindsamling 
Uge 27 Sommerlejr, puslinge, 

tumlinge & pilte 
Uge 31 Sommerlejr, Norge - 

væbnere og op 
 

Se også… 

Du finder billeder og meget 
andet fra FDF - Vester 
Hassing på internettet: 
www.fdf.dk/vesterhassing 

 
 
 
 
 

Puslingeweekend November 2007 


