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Hvordan ler du ? 

Din latter er næsten ligeså 
personlig som din stemme. Tænk 
engang! – jo – det kan godt lade 
sige gøre, at kende folk på deres 
stemme – men også på deres 
latter! Alle har deres egen måde 
at le på, og måske er det endda 
afslørende for, hvilken 
mennesketyper du er. Ler du højt 
i et brøl, så alle kan høre det? – 
ler du inde i dig selv, et lille 
”fnis”?– ler du med åben mund? - 
eller mellem tænderne? - ler du 
rykvis og militant: ha, ha, ha?– 
eller hviner du som en sirene? 
   
Jesus – lo han? – ja selvfølgelig lo 
Jesus. Han var tit sammen med 
børn, og børn er som bekendt 
ofte gode til at le. Tilmed 
begyndte Jesus også sine undere 
med at gøre vand til vin. Ingen 
skal bilde mig ind, at Jesus ikke 
lo.     
 

Det er vigtigt, at kunne le. For 
uden latter – uden at kunne le – 
da er det vanskeligt at være 
alvorlig. I hvert fald alvorlig på en 
go´ måde. Det gælder nemlig, at 
ALVOR og LATTER hænger nøje 
sammen, men vel at mærke den 
latter der lo MED og ikke AF!! JA – 
netop den latter, der gør noget 
ved os, som åbner os og gør noget 
ved vores indre forsvar, så vi 
bliver modtagelige. 
 
Så kan vi nemlig modtage både 
alvoren i at Jesus døde langfredag 
på korset for din og min skyld – og 
med en befriende jublende latter 
stå op påskemorgen og glæde os 
over, at døden ikke længere har 
magten over Jesus – og derfor 
heller ikke har magten over alle, 
som tror på ham.  
 
For Jesus stod lys levende ud af 
graven påskemorgen – måske 
med et smil på munden og en 
stille latteren mellem tænderne 
– og hviskede til sig selv – og os! 
– ”Døden er besejret” 
 
Glædelig påske  
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Det var en vemodig dag d. 7. marts. 40 års tradition sluttede, og nu er den sidste 
avis indsamlet af FDF Vester Hassing. Jeg kikkede forbi kredshuset den morgen. 
Mærkede stemningen. Det summede. Hvem kører hvilke ruter? Mon der er aviser 
lagt ud, når kommunen lige har været der? Kan vi fylde containerne? Kan du huske 
den gang? Har du også samlet aviser ind da du var barn? 
 
Tilfældigvis var journalisten fra Nordjyske der samtidigt, og vi kom til at snakke 
om, hvorfor det har været så vigtig en aktivitet for FDF. Selvfølgelig har det været 
en vigtig indtægtskilde som supplement til kontingent. Ca. 15.000 kr. årligt er 
mange penge som er med til, at vi kan tilbyde mange aktiviteter i klasserne, og 
samtidigt sikre, at vore ledere får tilbudt kurser og oplevelser som gør, at de 
fortsat er motiverede og synes det er sjovt at være leder. Men det har også været 
en fælles aktivitet, og netop fællesskabet mellem børn og voksne er noget af det 
værdifulde i FDF arbejdet.  
 
I FDF´s værdigrundlag står: 
”Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med 
andre. I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn 
i samspil på tværs af alder og evner.” 
 
Vi vil fællesskabet. I klassearbejdet, på turen, sommerlejren, hiken, når vi 
skræller kartofler, når vi samler aviser. At være sammen med andre, er at føle sig 
som en del af et fællesskab. Derfor er FDF også en hold-aktivitet. Vi vil anspore til 
præstationer, men i fællesskabet.  
 
En anden af FDF´s værdier er: 
”Vi tror på, at de egenskaber som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i 
et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, 
respekt, glæde og spontanitet.” 
 
Derfor leger vi i FDF. Legen indeholder så mange muligheder for at udvikle 
personlige kompetencer. Gennem legen lærer vi, vi udfordres, vi ser muligheder, 
vi tager ansvar for hinanden, og vi har det sjovt samtidigt.  
 
Derfor er det også vemodigt at sige farvel til en aktivitet som har givet så mange 
gode minder. Der er solskinsminder, der er regnvejrsminder, det har været et 
slæb, det har været sjovt.  
 
Tak for 40 års godt arbejde. 
 Klaus Wehner 

formand 
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I weekenden 6-8 marts var vi på stævne sammen med 2 andre 
tamburkorps. Stævnet foregik i Øksedalslejren ved Nibe. 
 
I løbet af weekenden blev der spillet på livets løs. Man er delt ind i 
grupper, der passer til ens niveau. Lørdag formiddag var vi på marchtur i 
Nibe.  
 

Lørdag eftermiddag var der workshops, 
hvor man kunne spille boldspil, være på 
skattejagt eller lave mad over bål. Efter 
workshop var vi på kirke løb, hvor vi 
skulle bage en kage.  
 
Aften underholdningen var et løb rundt i 
hytten, hvor der var forskellige poster, 
bl.a. en post, hvor man skulle have en 
snor igennem alt sit tøj i hele gruppen.  

 
Søndag formiddag stod på fortsat øvning og finpudsning. Søndag 
eftermiddag, efter der var ryddet op i  hytten, var der koncert, hvor alle 
grupper viste hvad de havde lært at spille i løbet af weekenden.  
 
Efter koncerten tog vi alle sammen trætte hjem efter en god og hyggelig 
weekend.                                                                                 J Mette  
 

 WEEKENDTUR HOS PUSLINGENE 
En dejlig fredag i januar tog alle vi puslinge og leder på en tur til vores hytte – 
Myrebo – i Hammer Bakker.  Vi var godt spændte på at kommer derop i skoven, for 
nogle grimme tyveknægte havde weekenden forinden stjålet hyttens ovne, 
elkedler og mikroovnen.  Så vi så os godt om – inden vi gik ind. Heldigvis havde 
lejrchef Ole Andersen tændt lys uden for til os. 
 
Vel ankommet til lejren fik drengene lov til selv at vælge senge – og få dem 
reddet op med lagner, soveposer, sovedyr, puder og alt, hvad der hører til. Inden 
der var gået ½ time lignede sovesalen et rigtigt rodet drengeværelse med tøj og 
sko over alt – men sjovt var det. 
 
”Tante” Hanne gik fluks i gang med kødsovs og spaghetti – som vi nød sammen 
med gulerødder skrællet af Jonas og Victor. Mads og Tobias dækkede et fint bord 
med lys og servietter. Mums.                                                Fortsættes side 18 
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Skal du med på et brag af et vikingetogt? 

I år bliver der i FDF 
Vester Hassing afholdt 
fælles sommerlejr for 
hele kredsen. 
 
Fra 27.06 – 04.07 er 
der sommerlejr på 
Øksedal lejren vest 
for Nibe.  
 
Her vil vi leve som de 
gamle vikinger, som er sommerlejrens tema. 
 
Det bliver en lejr med masser af spændende aktiviteter, og oplevelser. Så 
gå ikke glip af årets største oplevelse og sæt allerede nu kryds i uge 27. 
 
Pris for 1 uges lejr med transport, forplejning og udflugter bliver DKK 650. 
Nærmere information udsendes senere. 
 
Vi mangler voksne hjælpere – noget for dig? 

Der er mange børn at holde styr på, så lidt flere hænder vil gøre nytte. 
Var det noget for dig at hjælpe til i køkkenet eller som leder? Måske kan 
du ikke afsætte en hel uge, men blot en dag eller to. 
 
Har du lyst, eller vil vide mere - så kontakt Tove på tlf. 25 30 95 50. 
 

 SOMMERLEJR 2010 
Glæd dig allerede nu til næste års sommerlejr, hvor vi igen holder fælles 
sommerlejr for hele kredsen.  
  
Vi skal til Limbjerggård på FDF Friluftscenter Sletten ved Silkeborg. 
 
Reservér den 26. juni – 3. juli 2010 til en uge på SLETTEN!!!!!
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Den 7. marts var der avisindsamling og vanen tro stor aktivitet ved 
kredshuset. En del af aktiviteten skyldes dog ”Nordjyske”, som havde 
sendt både fotograf og journalist med på netop denne avisindsamling. 
 
Årsagen var, at det var FDF´s sidste avisindsamling i den gamle Hals 
Kommune. Sammen med FDF i Hals og Øster Hassing, har FDF Vester 
Hassing i mere end 40 år stået for indsamlingen. 
 

 
 
Efter at Aalborg Kommune har udleveret papircontainere til alle 
enfamilie- og rækkehuse, forsvinder det økonomiske grundlag for, at FDF 
indsamler aviser. De 3 kredse har indsamlet ca. 100 tons papir årligt og 
mister en årligt indtægt på ca. DKK 50.000.  
 
Ved indsamlingerne har børnene gået op i det med liv og sjæl, så 
naturligvis er det med vemod at indsamlingerne nu stopper.  
 
Fra FDF lyder et stort tak til borgerne, som gennem årene har støttet 
avisindsamlingen. Ved den kvartalsvise indsamling har vi virkeligt 
bemærket, hvordan borgerne løbende har gemt aviserne til os.  
 
FDF retter også en tak til de firmaer og personer, der har stillet lastbiler 
til rådighed for den kvartalsvise indsamling. 
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KREDSHUSLODSEDDEL 

Den 14. maj er byen blå. FDF går 
rundt og sælger lodsedler. 
Overskuddet bidrager til driften af 
kredshuset.  
 
Vi håber på din støtte! 
 

I forbindelse med byggeri af Multihus og ombygning af Vester Hassing 
Hallen, stod dagplejen pludselig uden lokaler.  

 
Da FDF´s lokaler for det meste står ubenyttet 
hen om dagen, var det nærliggende at tilbyde 
disse til dagplejerne og deres børn. 
 
Så siden 1. januar har der været 
småbørnsaktivitet i kredshuset i dagtimerne.  
 
Vi håber naturligvis at børnene bliver så glade 
for kredshuset, at de vender tilbage, når de 
når puslingealderen. 

 
Kredshuset på Tårnvej er vant til at have børn i dagtimerne. Det 
fungerede nemlig som skole før den nuværende skole blev bygget. 
 
 

 HUSK LODSEDLER 14. MAJ 
FORÅRET er på vej – det er tiden, hvor FDF KREDSHUSLODSEDDEL er på 
gaden. Så kan vi prøve af, om heldet er med os! 
 
Der er mange gevinster skænket af byens erhvervsliv. 
  
Formålet er hovedsageligt at tjene 
et beløb ind til det frivillige børne- 
og ungdomsarbejde samt drift af 
FDF Kredshus - vi har nogle utrolig 
gode rammer for FDF-arbejdet her 
i Vester Hassing – men det koster.  
Det hænder også at nogle af 
pengene kommer en flok FDF`er 
på lejr til gode. 
 
TAG godt imod ”de blå skjorter” – 
når de ringer på jeres dør. 
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Den 30. januar – 1. februar var 
seniorvæbnerne på weekendtur - en kanon tur 
til ”Hytten” i Sulsted.  
 
Vi levede uden strøm og mobiler. Ungerne gik i 
seng laaaang tid før normalt, da de ikke vidste 
hvad klokken var. Alt lys var stearinlys, og de 
indrømmede også søndag, at det faktisk havde 
været meget hyggeligt. 
 
De var på ”natløb” ved Piltene, som samme 
weekend var i Hammer Bakker. Her stjal de en 
Pilte-leder og pludselig havde de 30 Pilte på 
nakken ude i mørket i skoven. 

 
Lørdag var de på Bogstavløb op af en stejl 
bakke. Her gjaldt det om at kunne vise sine 
holdkammerater nede ved bakkens fod det 
rigtige bogstav. Man måtte ikke sige noget, 
men skulle gøre det ved hjælp af kroppen. 
Man byttede makker, og det gav mange ture 
op og ned af bakken… 
 
2 Seniorvæbnere havde forældreunderskrift på at de kunne løbe 3 km. på 
15 min. Det ville vi gerne se, så af sted med dem. Uha det var hårdt – 
efter 15 min. havde de tilbagelagt 1,5 km. Så det kunne de altså ikke!! 

 
Derudover var mælken grøn og rød men den 
havde ikke været åbnet – så det var med lidt 
skepsis at de drak den. Vandkrig var der også 
og Line havde gemt en ballon til senere brug – 
men den gik itu ud over hende selv..  
                                                        Lotte  
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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 19.000 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!
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I skrivende stund arbejder piltene 
med at udgive deres egen avis. 
 
Som del af journalistmærket, har 
de i grupper været rundt omkring 
i byen og interviewe. Avisen får 
spændende artikler. Lige fra salg 
af pizza og kropsmassage til salg 
af motorcykler.  
 

 
Journalister på arbejde hos ”Hårklipsen” 

 
Foruden udsendte journalister, 
har der også været travlt på 
redaktionen i kredshuset.  
 
Her er med stor omhu kreeret 
både tegneserier og annoncer.  
 
I Vester Hassing er der mange 
idrætsgrene, så en sportssektion 
er der naturligvis også at finde i 
avisen. 
 
Avisen sælges desværre ikke i 
løssalg, så vi tror den bliver et 
samlerobjekt. 
 
  

Vi TAKKER for lån af lastbiler til 
avisindsamlinger: 
 

Arne Hansen 
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Program – faste møder 

April 
06.04 Påskeferie 
13.04 2. Påskedag 
18.04- 
19.04 

Instruktøruddannelse 

20.04 Øveaften 
27.04 Øveaften 
 
Maj 
04.05 Øveaften 
11.05 Øveaften 
18.05 Øveaften 
21.05 Spille i Hals 
05.05 Øveaften 
 
Juni 
01.06 2. Pinsedag 
08.06 Øveaften 
13.06 Spille i Dokkedal 
15.06 Øveaften 
22.06 Afslutning 
 
Husk! 
Musik 2009 i Silkeborg  
den 4. – 11. juli 
 
 
 
 
 

 
 

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 
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Program – faste møder 

April 
07.04 Påskeferie 
14.04 Vi tager bymærke. 

Forældrehjælp til 
løbsposter* 

21.04 Vi tager musikmærke 
24.04- 
26.04 

Kredsweekend på Klitten 

 
Maj 
05.05 Vi laver primitiv bålmad 
12.05 Vi tager på 

bondegårdsbesøg. Evt. 
forældrekørsel* 

19.05 Cykelkørekort. Husk 
lovlig cykel og 
cykelhjelm. 

26.05 Strandtur 
 
Juni 
02.06 Vi er kreative 
09.06 Intet møde 
14.06 Fælles afslutning 
27.06- 
04.07 

Sommerlejr – glæd dig! 

  
  
 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 

Information 

Kære puslinge og forældre  

Nu er det forårstid – håber i er parate 
til FDF. 
 
Tag endelig en ven eller 
klassekammerat fra 0. klasse med til 
FDF – vi kan sagtens være lidt flere.  
 
I foråret fortsætter vi med mange 
aktiviteter, og mange er uden for, 
derfor skal I stadig huske at have tøj 
med, som passer til vejret. Og ikke 
for pænt – måske kommer der maling 
på. 
 
Vi har behov for lidt hjælp af jer 
forældre, bl.a. til at stå post på 
vores byløb, hvor vi forventer at 
besøge jer alle. Derudover lidt 
kørsel. Sig endelig til, hvis I har lyst 
til at give en hånd. De dage, hvor vi 
skal bruge hjælp er markeret med *. 
 
 

 
Puslinge på weekendtur 
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Program – faste møder 

April 
01.04 Stifindermærke 
08.04 Påskeferie 
15.04 Ud i det fri 
22.04 Forberede 

kredsweekend 
24.04- 
26.04 

Kredsweekend 

29.04 Skøre rekorder 
 
Maj 
06.05 Aslund skoven.  

Bringes og hentes ved 
”den store” P-plads. 

13.05 Pandekager 
20.05 Hulebyggeri 

Bringes og hentes hos 
Inge, Houvej 356 

27.05 Vandretur 
 
Juni 
03.06 Rundbold 
10.06 Gandrup havn (Skiveren) 

Bringes og hentes, husk 
net og glas til fangst. 

14.06 Kredsafslutning 
27.06- 
04.07 

Sommerlejr – glæd dig! 

  
Vi starter efter ferien i uge 34 
 

Information 

Så er foråret kommet, lyset 
vender tilbage, og vi har indset, 
at den 'livlige' flok unger ikke kan 
tæmmes indendørs. 
 
Resten af sæsonen vil derfor 
foregå udenfor, så husk tøj der 
passer til vejret og aktiviteterne. 
 
Bemærk at der vil være en del 
aktiviteter, som ikke foregår ved 
kredshuset, men børnene skal 
bringes og hentes andre steder.  
 
Især kan vi anbefale at 
medbringe tørt tøj, når børnene 
skal hentes ved Gandrup havn. 
 
Vi vil stadig bede alle kørende 
forældre om at parkere ved 
FAKTA eller NÆRKØB og gå det 
sidste stykke, det er langt sikrere 
for alle børnene. 
 

 
Dejligt med et frisk bad på en V A R M sommerlejr 
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Program – faste møder 

April 
02.04 Cykeltur 
09.04 Skærtorsdag (fri) 
16.04 Forberede 

kredsweekend 
23.04 Aktiv leg 
24.04- 
26.04 

Kredsweekend 

30.04 Rafter 
 
Maj 
07.05 Rafter 
14.05 Vi sælger 

Kredshuslodseddel 
21.05 Kristi Himmelfart (fri) 
28.05 Cykeltur 
 
Juni 
04.06 Lejrliv 
11.06 Besøg hos Inge & Poul 

Bringes og hentes, 
Houvej 356. 

14.06 Kredsafslutning 
27.06- 
04.07 

Sommerlejr – glæd dig! 

 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 
 
 

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: FDF-skjorten til alle møder 
– det giver POINT! 
 

 
 

Pilte på weekendtur – januar 2009. 

 

 

 
Pilte på hike – sommerlejr 2008. 
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Program – faste møder 

April 
07.04 Førstehjælp 
14.04 Filmaften (kom gerne 

med ideer til film) 
21.04 Vi bager 
24.04- 
26.04 

Kredsweekend 

28.04 Fri 
 
Maj 
05.05 Vi sværger 
12.05 Højt til vejrs 
14.05 Vi sælger 

Kredshuslodseddel 
19.05 Fear factor (Tør du?) 
26.05 Klatreaften 
 
Juni 
02.06 Nu spænder vi buen 
09.06 Væbnerafslurning 
14.06 Fælles afslutning 
27.06- 
04.07 

Sommerlejr – glæd dig! 

  
 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 
 

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… 
 
 
 

 
 

Væbnere lærer førstehjælp 
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Program – faste møder 

April 
02.04 Underholdning 
09.04 Skærtorsdag (fri) 
16.04 Underholdning 
23.04 Underholdning 
24.04- 
26.04 

Kredsweeekend 

30.04 Vi ligger på plads 
 
Maj 
07.05 Primi mærke 
14.05 Vi sælger 

Kredshuslodseddel 
21.05 Kristi Himmelfart (fri) 
28.05 Seniorvæbnerne 

bestemmer 
 
Juni 
04.06 Kanotur. Vi mødes kl. 17 

og er hjemme kl. 22. 
11.06 Seniorvæbner afslutning 
14.06 Kredsafslutning 
27.06- 
04.07 

Sommerlejr – glæd dig! 

  
 
Vi starter efter ferien i uge 34 

Information: 

HUSK praktisk tøj - vi skal måske 
være ude. 
 
Konfirmation 

 
 
FDF ønsker alle 
konfirmander TILLYKKE og Guds 
velsignelse over dagen og 
fremtiden.
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Myretuen 87/2009 Vester Hassing Side 17

 

Program – faste møder 

Seniorerne deler program med 
seniorvæbnerne. 
 
Se program side 16. 
 
                                               

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 



 
 

 WEEKENDTUR HOS PUSLINGENE 

Side 18 Vester Hassing Myretuen 87/2009

 

Fortsat fra side 4… 
 
Efter aftensmaden skulle vi alle male vores 
kommende lejrpuder. Så maling og viskestykker blev 
fundet frem, og så fik vi lavet store kunstværker på 
puderne. De blev rigtigt flotte.  
 
Derefter var det meningen, at lommelygterne skulle 
frem og med ud i skoven – MEN vi var vist for trætte 
– eller bange for røvere – så lommelygterne blev på 
værelset til stor fornøjelse for alle. Sofabordet blev dækket med popcorn og 
frugt. Og selvom vi havde bestemt, at vi ikke ville sove – ja, så faldt drengene i 
søvn allerede kl. 22.30. En lang aften for lederne, altså dem, som ikke lige gik i 
seng (”Tante” Hanne, Victor’s mor). 
 
Heldigvis fik vi en god lang lørdag, idet der 
selvfølgelig var vågne drenge, allerede inden dyrene 
i skoven vågnede. 
 
Vi fik varmet boller på komfuret, da vi ingen ovn 
havde, fik spist og trukket i regntøjet. Ude i skoven 
var dagens opgave, at tage hulebyggermærket. Og 
det var bare sjovt og godt. Vi fik lavet en fantastisk 
flot hule med fordør, bagdør, gæstestue og det 
hele.  

 
Og drengene fik lært at binde knob. Det gik så ud over en 
leder, som de åbenbart synes skulle snydes for 
middagsmaden. Hun blev nemlig bundet fast til et træ. 
 
Efter turen i skoven var vi sultne, fik en fantastisk frokost, fik 
styr på værelset og taskerne, og var klar til afhentning. 
 
Skønt, at alle vores forældre og søskende hentede os og så, 
hvor dejlig Myrebo er. Og endnu mere skønt, at slutte en 
dejlig tur med boller og varm kakao. 
 

 
Nu glæder vi os til kredsweekenden – hvor vi skal sove to gange. Perfekt. 
 

Hilsen puslingene – samt tanter og ledere 



 
 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 

Myretuen 87/2009 Vester Hassing Side 19

 

Formand 
Klaus Wehner 98 25 52 80 
klw@mail.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Michelle Wehrenberg 
Nina Simonsen 
Amanda Thodberg  
 
Tumlinge 
Mogens Lund* 98 25 64 14 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Steffen Næss-Schmidt 98 25 53 01 
Linette Christensen 
Anika Nielsen 
Sara Aaen 
 
Pilte  
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Casper Jensen  
Stig Serup  
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
 
Seniorvæbnere/Seniorer    
Lotte Svendsen* 98 25 64 65 
Søren Stordal Aaen* 29 72 64 50 
Søren Larsen 51 21 16 82 
 
 
 
 
 
 
 

Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Busk Krogh 24 60 65 94 
Nanna Hesselvig  
 
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 
Hans Schroeder, redaktør 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 
 



  
 

 KALENDEREN 
 

  
 
 

Husk at notere… 

April 
06.04 Ledermøde 
24.04-
26.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

 
Maj 
04.05 Ledermøde 
14.05 Salg af lodsedler 
16.05 Leder & bestyrelses 

udflugt 
 
 

 

 

 

 

 

Juni 
08.06 Ledermøde 
14.06 Fælles afslutning 
27.06- 
04.07 

Sommerlejr – glæd 
dig! 

 
Senere 
10.08 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
22.08 Limfjordsfest 
Uge 34 Opstart 
Uge 26 
2010 

Sommerlejr på Sletten 

 

Se også… 

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

           


