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Formand 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
gaarn@fdf.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Tove Schroeder 98 25 55 50 
 
Puslinge 
Birgitte Gaarn* 98 25 74 44 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Magnus Dahl 
Nanna Christensen 
Pia Schroeder 
 
Tumlinge 
Jan Mørch* 98 25 60 70 
Alice Rebsdorf 98 25 83 25 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Henrik Simonsen 
Christian G. Jensen 
Daniel Eskerod 
Emmeli A Claré 
Ida Katrine Grün Hansen 
Stine Larsen 
  
 
Pilte  
Lise Nordklitgaard* 29 10 01 17 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Dorthe Nielsen 98 25 78 75 
Mathias Nielsen  
Anton Madsen  
Mathias Kristensen  
 

 
Væbnere / Seniorvæbnere, 1. års  
Mogens Lund*  98 25 64 14 
Steffen Næss-Schmidt 98 25 53 01 
 
Seniorer / Seniorvæbnere, 2. års  
Betina Mouridsen* 25 72 71 70 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Charlotte Grün 96 35 06 96 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
 
PR 
Lise Nordklitgaard 29 10 01 17 
 
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 20 13 18 04 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
Kredshuset 
Tårnvej 10 98 25 51 35 
 
Myrebo – Udlejning  - www.hyttenmyrebo.dk 
Inga Gaarn 98 25 67 80 
 
Myretuen 
Hans Schroeder, redaktør 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 KALENDEREN
 
Januar 
09.01 Ledermøde 
20.01 DUKA-Event i Aalborg 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
06.02 Ledermøde 
10.02 LederSkoleNord 10-12.02 
19.02 Fastelavn i hallen 
20.02 7./8. kl. kursus 20-24.02 
 
Marts 
05.03 Ledermøde 
29.03 Musik-/rockgudstjeneste 
 
April 
02.04 Ledermøde 
04.04 Seniorvæbnerkursus 04-09.04 
13.04 Vendia 2012 13-15.04 
20.04 Kredsweekend 20-22.04 
27.04 GUF på Sletten 27-29.04 
 
Maj 
07.05 Ledermøde 
15.05 Salg af kredshuslodseddel 

 
Juni 
04.06 Ledermøde 
13.06 Fælles kredsafslutning 
30.06 Sommerlejr på Næsgården  

30.06-07.07 
 
Senere 
01.08 Deadline indlevering af stof til 

”Myretuen” 
 
Se også… 

FDF Vester Hassing på internettet: 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 

 



 
 

 GODT NYTÅR TIL ALLE FDF’ERE I FDF VESTER HASSING 
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En dejlig jul er vel overstået og et nyt år er i gang. Vi skal til at vænne os til at skrive 2012, det er 
utroligt som tiden gå stærkt. FDF Vester Hassing sætter en forårssæson i gang med en masse 
oplevelser og udfordringer for os alle.  
 
Det almindelige klassemøde byder på mange sjove aktiviteter, raftebyggeri og andre FDF-
kundskaber. En flok dejlige ledere er helt sikkert klar til at give vores fritid indhold. 
 
Men FDF Vester Hassing er også mange andre ting. Ved siden af det almindelige klassemøde er de 
voksne ledere, udvalg og bestyrelse også involveret i mange andre opgaver. Det er alle opgaver, der 
på en eller anden måde er grundlaget for en stor FDF-kreds.  
 
Mange af disse opgaver ses måske ikke umiddelbart i det daglige FDF arbejde, men tro mig, der 
bruges rigtig mange kræfter på en helt masse spændende opgaver. FDF Vester Hassing er også: 
 

• Aktiv deltager i netværksmøder og landsdelsmøder under FDF. 
• Aktiv deltager i landsmøder i FDF. 
• Medlem i Stae og Vester Hassing Samråd. 
• Repræsentanter på 3 ungdomsskoler i Nordjylland (Lynghøj Ungdomsskole ved Støvring, 

Dronninglund Ungdomsskole og Hørby Ungdomsskole ved Sæby). 
• Aktiv i driften af vores hytte Myrebo i Hammer Bakker. 
• Medejer i lejrcentret Klitten og Hvide Klit ved Lyngså. 
• Repræsentant i Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. 
• Aktiv deltager ved Limfjordsfest. 
• Tæt knyttet til Menighedsrådet i Vester Hassing. 
• Aktiv deltagelse i udvalg ved Aktiv Lejr på Klitten. 
• Aktiv deltagelse ved Fastelavnsfesten i Vester Hassing Hallen. 

 
En masse aktive voksne FDF’ere deltager med stort engagement i en række opgaver som på en eller 
anden måde bidrager til, at vi i FDF Vester Hassing har en stor kreds og en rigtig stor betydning i 
vores nærområde og vores lokalsamfund.  
 
Det er et engagement, som er enormt spændende og som giver os mulighed for at bidrage med 
vores meninger og holdninger til en række udfordringer i vores samfund og liv.  
 
FDF Vester Hassing er et sted, hvor der er rig mulighed for at få en aktiv og meningsfyldt fritid. FDF 
Vester Hassing er en vigtig brik i vores by, lokalsamfund og vores landsdel. 
 
En stor TAK til alle jer ledere (nuværende og tidligere), udvalg og bestyrelse, for jeres engagement 
i FDF Vester Hassing. I er alle med til at gøre en forskel. 
  
 

 
 
Godt Nytår ! 
 
Formand 
Jan Gaarn 
 



 
 

 FDF HALLEN, TÅRNVEJ 3 
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Som I måske har opdaget, så der FDF Vester Hassing 
begyndt at bruge den tidligere industrihal på Tårnvej 3, 
lige ved siden af vores Kredshus.  
 
Den tidligere lagerhal har stået ubenyttet hen i nogle år. 
Ledere i FDF Vester Hassing har længe snakket om, at 
det kunne være en spændende tanke, hvis den hal kunne 
være vores ejendom. En masse ideer og ønsker til brug 
af hallen har været vendt blandt lederflok og bestyrelse. 
 
Den tidligere ejer af hallen har af flere omgange tilbudt 
os at købe hallen, men desværre til en pris som vi på ingen måde kan betale. I sommeren 2011 blev 
vi igen kontaktet og tilbudt at købe hallen.  
 
Vi har nu lavet en midlertidig lejeaftale med hallens nuværende ejer, dels for at prøve vores ideer 
og ønsker af for brug af hallen, men også for at forsøge at få økonomisk hjælp fra fonde eller lign.  
 
Vi har udarbejdet en projektbeskrivelse, som sammen med ansøgningsskemaer er sendt ud til 
forskellige fonde. På nuværende tidspunkt har vi fået et enkelt afslag, men også et rigtig flot tilsagn 
om økonomisk støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Vi er rigtig stolte og taknemmelige over, at det 
er lykkedes os, at få støtte til vores projekt. 
 

 
 
Foråret og sommeren skal nu bruges til at arbejde videre med projektet. Vi skal bruge hallen mest 
muligt og vi skal forsøge at få hele projektet gennemført således, at vi måske kan erhverve os 
hallen som et fantastisk supplement til vores nuværende Kredshus.  
 
Hvis du har en ide til, hvordan vi kan få støtte til vores projekt, vil vi meget gerne høre om dette. Vi 
tror og håber meget på, at det kan lykkedes os, at få mulighed for at købe hallen, så den kan blive 
lavet om til en rigtig FDF-hal.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
☺ Jan Gaarn



 
 

 PÅ KURSUS I KØBENHAVN 

Myretuen 93/2012 Vester Hassing Side 5

 

I efterårsferien var vi 2 (Nanna Christensen & Pia Schroeder), der skulle på 
7./8. klasse kursus i København. Der var så mange tilmeldte, at vi ikke kunne 
være på Rysensteen, men måtte til Ganløse i hytten Store Klaus, sammen med 
ca. 40 andre friske FDFere. 
 
Vi havde lidt sommerfugle i maven, da vi satte os på toget i Aalborg, men de 
forsvandt hurtigt for det var en fantastisk uge, hvor vi lærte meget og fik en 
masse nye venner. En af de ting vi lærte, var selv at styre sin tid. Vi fik 
instrukser, fx at kl. 14 skulle vi være færdige og omklædt. 
 

Vi havde andagter både morgen og aften. Her skulle man bl.a. tænke over det man havde oplevet. 
 
Der var mange aktiviteter og vi nød skoven omkring hytten. Onsdag skulle vi med bus til København, 
hvor vi var på byløb, og bl.a. besøgte Amalienborg, Operaen, Rundetårn og var en tur på 
Christiania. 
 
Den sidste aften var der stor Halloween-fest - det var mega-sjovt! 
Der var forskellige grupper man kunne melde sig til - vi var på et 
hold, hvor vi skulle udskære græskar-hoveder. 
 
Da vi igen ankom til Aalborg Banegård, blev vi hentet af familien, 
og måtte sige farvel til alle de FDFere, der var med samme tog. I 
ugens løb havde vi lært rigtig meget, som vi kan bruge som 
hjælpeledere på puslingeklassen. 
 
FDFs 7./8. klasse kurser er første kursus i FDFs lederuddannelse. Det afholdes 2 gange årligt - 
enten  i efterårsferien eller i vinterferien. Det er gratis at deltage i kurset, idet FDF Vester 
Hassing betaler for kurset. 
 
 
 

☺ Pia Schroeder 
 

 ROCKGUDSTJENESTE 
Glæd dig til torsdag den 29. marts 2012 - her er der musik & rockgudstjeneste i Vester Hassing 
Kirke. 
 
Det er FDF-bandet "The Blue Ones", der fyrer den af.  

 
The Blue Ones består p.t. af to sangere, to guitarister, en bassist, 
en trommeslager, en lydmand (instruktør), en pianist (instruktør). 
  
Reservér allerede nu datoen - og hold øje med avisen og 
hjemmesiden for nærmere information. 



 
 

 MEDLEMSFALD 
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Her ved starten på 2012 er vi 25 færre medlemmer end sidste år. Faldet er desværre lidt større end 
ventet. FDF mister traditionelt efter en landslejr medlemmer, som "lige skulle have landslej med". 
 
I FDF Vester Hassing arbejder vi løbende på at gøre det attraktivt at gå til FDF. Er der noget der 
skuffer, så fortæl os det, så vi kan blive endnu bedre. 
 
Vi kan altid bruge flere medlemmer - jo flere medlemmer, jo bedre økonomi, og jo federe tilbud 
kan vi tilbyde. 
 
Kender du en, der er stoppet, og som savner FDF - eller måske en, der ikke kender os, så giv dem 
gerne en opfordring til at møde op: 
 
Nye medlemmer, der starter nu, opkræves et kontingent på DKK 400, som dækker fra 1. februar til 
sommerferien.  
 

 BUSK 
Traditionen tro var FDF Vester Hassing en aktiver medspiller ved årets BUSK-gudstjeneste sidst i  
oktober. Efter gudstjenesten var der budt til frokost i sognegården. 
 

    
 

 JULESTUE 
I år var alle sejl sat til ved årets FDF-Julestue. Vi startede med sang fra puslinge og tumlinge, 
tombola, æbleskiver, Santa Lucia og flotte dekorationer. Som noget nyt var der i år loppemarked i 
Hallen, julemanden kiggede forbi og der var mulighed for at købe juletræer eller en tur i hestevogn. 
 

   
 

    
 

  



 
 

 MORDET I TÅRNLEJREN - WEEKENDTUR MED VÆBNERNE 
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Mordgåden 

”Det var den gamle herremand på Tårnlejren Manor sir George 
Goodwell, der blev myrdet.  
 
Alle på lejren fik en rolle, de skulle spille. Der var blandt andet en 
stuepige, to studenter, en gartner, en russer, en baronesse, 
herremandens datter og mange flere.  
 
Alle var mistænkte. Alle fik også et stykke papir, hvor der stod, 
hvad de skulle svare på spørgsmålene fra detektiverne.  
 
Der var også mange spor både på gerningsstedet og andre steder. F.eks. lå der et testamente på 
advokatens kontor, hvor der var streget et navn ud, og ovenpå var der skrevet 'Agnes' med kuglepen. 
Agnes var stuepigen.  

 
Vi gik rundt i ca. 1½ time og fandt spor 
og afhørte hinanden. Derefter var der 
en gruppe, der fandt ud af, hvem der 
var morderen. Så blev vi samlet i 
dagligstuen og det blev afsløret: 
Morderen var stuepige Agnes og det var 
faktisk mig, der var Agnes. Det var en 
super-sjov leg!” 
 

☺ Sofie Krogh 
 
 
 
 

 

Kage 

”Vi fik kage hver dag, flere gange om dagen. Vi fik chokoladekage, drømmekage, muffins og 
kanelsnegle...” 
Anonym 
 
 
Festen 

”Det var lørdag aften kl. 8. Der begyndte festen. Det var MEGA FEDT. Vi dansede hele aftenen. Vi 
åd også en masse kage og slik. Vi fik også kakao, men det smagte ikke så godt. Festen blev ved helt 
til midnat!” 
Nicklas 
 
 
”Der er vel ikke en af jer, der har en energidrik?” 
Magnus Enstrøm 
 
 
”Det er det fedeste sted vi nogensinde har været på lejr!” 
Anonym 

  
Gerningsstedet efterforskes Der aflægges besøg hos  

retsmedicineren 



 
 

 NY HJEMMESIDE 
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FDF Vester Hassing har fået ny hjemmeside. 
 
På landsplan har FDF tilbudt kredsene et nyt CMS-
standardsystem, der giver mulighed for mere 
ensartede hjemmesider. 
 
FDF er bl.a. fællesskab, og her hjælper det nye 
system. Nu er der mulighed for, at både store og i 
særdeleshed små kredse kan være med. 
 
Vi var en af de første, der tog systemet i anvendelse, 
og vi synes selv, resultatet er tilfredsstillende. 
 
Tjek selv på www.fdf.dk/vesterhassing. 
 
 
 
 
 
 
 

 PUSLINGE PÅ WEEKEND 
Den 7. oktober var puslingene på weekend i Myrebo – vores hytte i Hammer Bakker 
(www.hyttenmyrebo.dk).  
 
Den første puslingeweekend er altid en spændende oplevelse – for nogle af de små, er det måske 
første gang de overnatter udenfor familiens trygge rammer. Det blev en fantastisk weekend. 
 

   
 
 
 
 
 

 TUMLINGE PÅ NATURSTJERNELØB 
Som afslutning på naturmærket var tumlingene den 28. september på et lille løb med poster som 
æblekast, naturmemory, gæt en lort, kend dyrene og hop som en græshoppe. 
 

   



 
 

 PÅ KURSUS PÅ VORK 
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Igen har jeg været på et fedt FDF-lederkursus. Jeg har tidligere været på 7./8. klasses kursus, 
seniorvæbnerkursus, og i efterårsferien var jeg på mit første seniorkursus. Seniorkursus er for de 15-
19 årige, og afholdes altid i påske- og efterårsferien, dels på Sletten og dels på Vork ved Vejle. 

 
Jeg havde valgt Vork og tilmeldt mig musikgruppen. Her 
arbejdede vi hele ugen med musik, og indspillede vores helt egen 
CD. 
 
Udover musik var der mange fællesaktiviteter, sammen med de 
andre grupper, hvor vi var mere end 100 seniorer, og knyttede 
mange nye venskaber. 
 

Onsdag var der bustur til Aarhus, hvor vi mødtes med deltagerne fra seniorkursus Sletten. Her var vi 
over 700 på byløb hele dagen. Her var mange sjove opgaver, bl.a. skulle vi underholde i en af 
bybusserne og fange hula-hopringe i Aarhus Å. 
 
Efter løbet var der om aftenen Nephew-gudstjeneste i Aarhus 
Domkirke. Her deltog også 7.8. klasse kursisterne fra Hardsyssel 
efterskole. Efter gudstjenesten skulle alle overnatte rundt i byen - 
vi skulle tilbringe natten på Diakonhøjskolen, hvor vi brugte det 
meste af natten på at indspille vores CD. 
 
Det værste ved FDFs kurser, er når vi skal hjem. Efter en 
spændende uge, har man lært meget og fået mange nye venner, 
som der nu skal tages afsked med. Men for det meste er det "på 
gensyn", for de fleste ser man igen på næste kursus. Jeg glæder mig til påske☺ 

☺ Gitte Schroeder 
 
 
 
 
 

 TRAFIKSIKKERHED 
         
 
Brugsen har i 2011 - foruden  diverse effekter til Landslejr – Julestue – Lodseddel  - sponseret 10 stk. 
CYKELHJELME og 10  stk. SELEPUDER til FDF Vester Hassing. 
 
Det betyder, at vi med sikkerhed og god samvittighed, kan køre 
med de mindre FDFere til aktiviteter lidt længere væk og ikke har 
problemer, når der er cykeltur på programmet og nogle møder op 
uden hjelm. 
 
Cykelhjelmene var også til stor nytte på Landslejren på Sletten og 
ved Limfjordsfesten i Vester Hassing, når det gjaldt en tur på den 
store hjemmebyggede trækarrusel. 
 
Det er dejligt med opbakning og goodwill fra byens forretningsliv. 
TAK til Super Brugsen i Vester Hassing   !!!!! 
 
 
 



 
 

 FORENINGS-EL 
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Alle skal bruge strøm, hvorfor ikke kombinere det med at støtte en rigtig god 
sag. Vi har indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at de giver 
FDF Vester Hassing 2 øre pr. kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, 
er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord og bruge strøm som du plejer, så 
støtter du os døgnet rundt, hver dag, hele året, hver gang du tænder for 
kontakten. 

  
Alle kan støtte FDF Vester Hassing via ForeningsEl, også selv om de ikke er medlem. Dette gælder 
også hvis du er eksisterende kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, og er du ny kunde hos 
Energi Nord, får vi en ekstra bonus for hvert år, du er kunde hos dem. 
 
Konkurrencedygtig pris!  
Energi Nord har flere gange bevist, at de er blandt de billigste elselskaber i Danmark. ForeningsEl er 
baseret på deres produkt SpotPris, som er en variabel pris, der fastsættes måned for måned. Energi 
Nords erfaringer i både 2007, 2008 og 2009 har været, at SpotPris giver en slutpris, der er flere øre 
billigere. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge prisudviklingen på Energi Nords 
hjemmeside eller ved at tilmelde dig deres månedlige nyhedsmail. 
  
Sådan skifter du til ForeningsEl  
Energi Nord har oprettet en tilmeldingsside til FDF Vester Hassing.  
 
Adressen er www.energinord.dk/foreningsel.  
 
Ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde tilmeldingssiden med dine 
kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord resten for dig. 
  
Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe til Energi Nords 
kundeservice på telefon 9936 9875. Her hjælper de også gerne med at tilmelde dig. 
 
 
 

 OK 
Sponsoraftalen mellem FDF Vester Hassing – Super Brugsen Vester Hassing og OK udløst sidste år en 
check på DKK 14.723 til vores FDF kreds ved årsopgørelsen. 
 
SÅ det nytter. Jo flere – jo bedre – mange bække små. Der udløses 5 øre for hver købt liter 
brændstof. 
 
For at opretholde ordningen med OK – skal vi tegne mindst 20 nye kort pr. år. 
Såfremt du ikke har et OK kort opfordrer FDF meget til at du anskaffer et med tilknytning til FDF 
Vester Hassing. Bestillingskort kan fås i Kredshuset. 
 
Tager du et bestillingskort i Brugsen, skal du ved indsendelse til OK påføre FDF`s nr. 55 89 65. 
 
Har du  OK- kort i forvejen, der ikke er tilknyttet andre foreninger, kan du få det relateret til FDF 
ved blot at opgive kortets nummer og dit navn – FDF vil herefter foretage det fornødne overfor OK. 
Henvendelse til: 
 
Inga Gaarn, 
Hvolgården 74, Vester Hassing. 
Tlf.: 98 25 67 80  -  mail:  njg@c.dk. 
 
Det er en genial sponsorordning: 

- Det koster ikke kortindehaveren noget 
- Pengene anvendes til børnearbejde i lokalsamfundet 
- Den lokale Superbrugs har en OK tank 

Kortet kan anvendes på alle danske OK tanke og visse anlæg i Norge og Sverige 
 



 
 

 NYT FRA BUTIKKEN 
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Skjorter og lejrudstyr 

Alt hvad du skal bruge som FDF´er, fås i FDF-butikken 55° NORD. Vi er så 
heldige, at vi i kredshuset har vores egen butik, som sælger hele sortimentet 
fra landsbutikken. Vi har de meste solgte varer på lager, og ellers kan alt 
skaffes - udvalget kan altid ses på www.55nord.dk. 
 
Priserne i kredshusets butik er de samme, men du sparer porto og er med til 
at støtte kredsen, idet vi får provision efter hvor meget vi sælger. 

 
Den nye skjorte 

Den nye FDF Skjorte er kommet. Den koster DKK 355 i børnestørrelse (2-14 
år) og DKK 448 i voksenstørrelse. Og selvfølgelig kan den fås til bamsen, 
DKK 148. 
 
 
Ideer? 

• Spisegrej DKK 50.  
• Spise bestik i mange udgaver. Priser fra DKK 48 og opefter. 
 

Derudover har vi altid et udvalg af skjorter, rygsække, dolke og andre spændende ting på lager. 
 
Katalog  

55° NORD udsender periodisk kataloger med aktuelle tilbud. De uddeles normalt på klasserne, men 
ellers så spørg efter et katalog i kredshuset, eller se det online på www.55nord.dk. 
 
Skulle man falde over noget i kataloget, vil det kunne skaffes hjem i løbet af nogle dage. 
 
 
Åbningstider i butikken 

Butikken i Kredshuset er åben tirsdag fra kl. 18.00 til 18.30 eller efter aftale på tlf. 20 13 18 04 
(Peter Larsen). 
 

 Dagstursrygsæk, DKK 399 

Rygsæk 55L, DKK 599 

Soveposer, fra DKK 499 

 
 
 



 
 

 TAMBURKORPS MANDAG 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

Januar 
02.01 Øveaften 
09.01 Øveaften 
13.01-15.01 Nytårsweekend med andre korps 
16.01 Øveaften 
20.01 DUKA Event i Aalborg 
23.01 Øveaften 
30.01 Øveaften 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
06.02 Øveaften 
13.02 Øveaften 
20.02 Vinterferie 
27.02 Øveaften 
 
Marts 
05.03 Øveaften 
09.03-11.03 Stævne i Randers 
12.03 Øveaften 
19.03 Øveaften 
26.03 Øveaften 
29.03 Musik/Rockgudstjeneste 

 

April 
02.04 Påskeferie 
09.04 Påskeferie 
16.04 Øveaften 
23.04 Øveaften 
27.04-29.04 Instruktørkursus GUF 
30.04 Øveaften 
 
Maj 
07.05 Generalforsamling i musikkreds 
14.05 Øveaften 
21.05 Øveaften 
28.05 Pinseferie 
 
Juni 
04.06 Øveaften 
09.06 Spille i Aalborg midtby 
11.06 Øveaften 
16.06 Spille til byfest 
18.06 Afslutning 
 

Forhindret til en mødeaften? 

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

 2. ÅRS SENIORVÆBNERE & SENIORER TIRSDAG 18.30 – 20.30 
Program – faste møder  

Januar 
10.01 Opstart 
15.01 Søndag. Vi skøjter fra 17-19. 

Mødes i kredshuset kl. 16 
17.01 Fri 
20.01 Duka-Event i Aalborg 
24.01 Fri 
31.01 Byløb i ukendt by 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
07.02 Fear Factor 
14.02 Sing Star 
21.02 Vinterferie 
28.02 Vi pakker til hyttetur 
 
Marts 
02.03-04.03 Hyttetur i sommerhus. 

Tema: Twilight 
06.03 Fri 
13.03 Forberede Discoaften for væbner 

og seniorvæbner 1 
20.03 Hjemmeforberedelser til Disco 

aften (ingen møde i kredshus) 
23.03 Fredag - Discoaften 
27.03 Biografen 
29.03 Musik/rockgudstjeneste 

 

April 
03.04 Påskeferie 
10.04 Svømmehal kl. 18-20 
17.04 Brand og førstehjælp 
20.04-22.04 Kredsweekend 
24.04 Fri 
 
Maj 
01.05 Vi klatrer 
08.05 Fisketur 
15.05 Salg af kredshusledseddel 
22.05 Tømmerflåde 
29.05 Sejle med tømmerflåde 
 
Juni 
05.06 Afslutning 
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
Information 

Husk at tage tøj - og ikke mindst fodtøj – på, 
som passer til vejret… 



 
 

 PUSLINGE TIRSDAG 16.45 – 18.15 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Spilleaften 
10.01 Lejrpude 
17.01 Stjerneløb 
24.01 Kokkemærke 
31.01 Hemmelig aften 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
07.02 Sang og musik 
14.02 Sang og musik 
19.02 Fastelavn i hallen 
21.02 Vinterferie 
28.02 Udsmykning 
 
Marts 
06.03 Værksted 
13.03 Værksted 
20.03 Hvad siger en ko? 
25.03 Kirkemærke 
27.03 Kend din by 
 
April 
03.04 5 km - husk gode sko 
10.04 Højt at flyve 
17.04 Forberede kredsweekend 
20.04-22.04 Kredsweekend 
24.04 Store spil 

 

Maj 
01.05 Strandtur - nærmere info følger 

Bringes og hentes 
08.05 Vi bruger stranden 
15.05 Løb 
22.05 Bådmad 
29.05 Puslingeafslutning 
 
Juni 
13.06 Fælles kredsaflutning (onsdag) 
 
Velkommen til FDF 

Nu tager vi hul på endnu et godt FDF år. Hvor 
vi håber at I igen er parat til at lege og have 
det sjovt sammen med os. 
 
Tag endelig en ven eller klassekammerat fra 
O. klasse med til FDF - vi kan sagtens være 
flere.  
 
I foråret fortsætter vi med mange aktiviteter, 
og mange er ude, derfor skal I have tøj på, 
der passer til vejret, og som gerne må blive 
beskidt. 
 
Som I kan se af programmet, bliver der behov 
for lidt forældrehjælp, bl.a lidt kørsel og 
gerne en "træmand" til vores værksted. Sig 
endelig til, hvis I har lyst til at give en hånd 
med. 
 

 TUMLINGE ONSDAG 18.30 – 20.00 
Program – faste møder 

Januar 
04.01 Spilleaften 
11.01 Pose til spisegrej 
18.01 Pose til spisegrej 
25.01 "Kuglehus" 
 
Februar 
01.02 "Kuglehus" 
02.02 Lysgudstjeneste 
08.02 1. års: Hjælpemærke 

2. års: Signalmærke 
15.02 1. års: Hjælpemærke 

2. års: Signalmærke 
19.02 Fastelavnsfest i hallen 
22.02 Vinterferie 
29.02 Udemøde 
 
Marts 
07.03 Eventyrmærke 
14.03 Eventyrmærke 
21.03 Eventyrmærke 
28.03 Eventyrmærke 

 

April 
03.04-04.04 Eventyrsweekend 
11.04 Eventyrmærke 
18.04 Eventyrmærke 
20.04-22.04 Kredsweekend 
25.04 Fodboldkamp/fri leg 
 
Maj 
02.05 Byløb 
09.05 Udemøde - overraskelse 
16.05 Cykelmærke - 10 km 
23.05 Reb, rafter, knob og bål 
30.05 Reb, rafter, knob og bål 
 
Juni 
06.06 Skovmøde og o-løb 
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
 



 
 

 PILTE TORSDAG 19.00 –20.30 

Myretuen 93/2012 Vester Hassing Side 14

 

Program – faste møder 

Januar 
05.01 Nyt Pilte-år truer... 
12.01 Klatring (Nordkraft) 
19.01 Sæbekassebiler 1 
26.01 Sæbekassebiler 2 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
09.02 Sæbekassebiler 3 - det store ræs! 
16.02 Ud i det fri !! 
19.02 Fastelavnsfest i hallen 
23.02 Vinterferie 
 
Marts 
01.03 Mærk dig Pilt ! 
08.03 SMS-løb - tag gerne din mobil 

med, hvis du har en. 
15.03 Robinson 
22.03 Robinson-dyst 
29.03 Påske-gejl... 

 

April 
05.04 Påskeferie 
12.04 Kog i naturen 
19.04 Intet møde (vi lader op til 

kredsweekenden) 
20.04-22.04 Kredsweekend 
26.04 Musik og fis 
 
Maj 
03.05 Skovmandsmærke 
10.05 På landet - vi besøger Poul :-) 
15.05 Salg af kredshuslodseddel 
17.05 Kristi himmelfartsferie 
24.05 Gæt en lort 
31.05 Intet møde - vi lader op til at 

overleve 
 
Juni 
01.06-02.06 Overlevelsestur! 
07.06 GPS 
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
 
 

 VÆBNERE & 1. ÅRS SENIORVÆBNERE TIRSDAG 19.00 – 21.00 
Program – faste møder  

Januar 
03.01 Vel mødt  

(vi danner patruljer til VM) 
10.01 Fireball 
17.01 Mørkeløb 
24.01 Skøjtebanen. Vi mødes på C.W. 

Obelsplads kl. 18.30 - 20.00. 
Forældre arrangerer selv kørsel. 
Skøjteleje DKK 30. Egne skøjter 
må gerne medbringes. 

31.01 Multimedieværkstedet 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
05.02 Kl. 11 - 16 VM Kick off Hotspot 
07.02 Multimedieværkstedet 
14.02 Multimedieværkstedet 
19.02 Fastelavn i hallen 
21.02 Vinterferie 
20.02-24.02 FDF 7./8. klassekursus 
28.02 Madmærke 

 

Marts 
06.03 Formel 1 
13.03 Formel 1 
17.03 VM 24 timers Hotspot Start kl. 10 
18.03 VM 24 timers Hotspot Slut kl. 10 
20.03 Brand og førstehjælp 
27.03 Brand og førstehjælp 
29.03 Musik/Rockgudstjeneste 
 
April 
04.04-09.04 Seniorvæbnerkursus 
10.04 Stand-up.fdf 
17.04 Stand-up.fdf 
20.04-22.04 Kredsweekend 
24.04 Vi hviler ud (ingen møde) 
 
Maj 
01.05 Bålmærke 
08.05 Bålmærke 
15.05 Kredshuslodseddel 
16.05-20.05 VM Finale 
22.05 Boldspil 
29.05 Løbsmærke 
 
Juni 
05.06 Løbsmærke 
13.06 Fælles afslutning 
 


