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

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Puslinge 
Birgitte Gaarn* 41 89 01 44 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Magnus Dahl 
Anton Madsen 
Frederik Lund 
Mira Munkholm Tramm 
 
Tumlinge 
Pernille Andersen* 98 25 57 07 
Birgit Adelstorp 30 86 78 47 
Poul Bislev (deltid) 98 25 67 74 
Jakob Jepsen  22 38 10 86 
Søren Møller 20 74 99 39 
Jesper Stagge 52 43 36 66 
Victor Bach Nielsen 
Dea Næss-Schmidt 
Amalie Krogh 
Pia Schroeder 
Maria Meilby 
 
Pilte  
Jan Mørch* 40 50 98 66 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Henrik Søgaard Simonsen98 25 59 33 
Alice Rebsdorf 26 82 25 24 
Annika Bach Nielsen 61 66 89 82 
Christian G. Jensen  
Daniel Eskerod (deltid) 
Ida Kathrine Grün Hansen 
 
 
 
 
 
www.fdf.dk/vesterhassing.dk - holder dig 
løbende opdateret☺

 
 
 
Væbnere 
Jesper K. Nielsen*  30 68 25 70 
Per Rebsdorf 30 25 61 12 
Dorthe Nielsen/stand-in 22 49 14 96 
 
Seniorvæbnere  
Steffen Næss-Schmidt* 22 26 53 01 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Pernille Skourup 60 46 06 02 
Amanda Thodberg 20 81 17 83 
Louise Sørensen 22 64 09 93 
 
Seniorer  
Michelle Jensen* 30 24 75 59 
Steffen Næss-Schmidt 22 26 53 01 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
 
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 
njg@c.dk 
 
Myretuen 
Dorthe Nielsen 22 49 14 96 
dorthe.nielsen@eventtech.dk 
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Formand Jan Gaarn, fortæller: 
En lang sommerferie er nu ovre. Skolen er startet og FDF er også i gang.  
 
Vi har nydt det mest fantastiske sommervejr, næsten 30 grader mange steder i Danmark og resten af 
Europa. Vi håber, at I alle har haft nogle dejlige dage og uger sammen med familien og venner. Vi er nu 
igen ladet op til en ny FDF-sæson og vi glæder os til at se dig. 
 
FDF Vester Hassing er klar med en masse sjove aktiviteter, udfordringer og oplevelser. Efteråret vil byde 
på Aktivlejr og Sagaløb for de store. Vi skal på weekendture, til Fair Play, til BUSK-Gudstjeneste og hen 
mod jul kan vi alle nyde julestuen og loppemarked med hygge og masser af julestemning. 
 
Vi udvider 
Men vi har også gang i andre ting. Vi har gennem snart 2 år arbejdet på at købe 
naboejendommen, den gamle lagerhal på Tårnvej. Det er nu endelig lykkedes.  
 
Her i starten af august måned fik vi besked fra advokaten om, at handlen nu var 
gennemført. Med hjælp fra Lokale- og anlægsfonden, 
Folkeoplysningsudvalget - Aalborg Kommune og arven efter Hanne 
Mortensen er hallen nu vores. Det er vi meget stolte og 
taknemmelige over.  
 
Hen over efteråret skal hallen renoveres og laves om til en brugbar hal. Der skal nye lofter op, væggene 
skal beklædes, der skal males og hallen skal indrettes, så vi kan få endnu mere fornøjelse af lokalerne.  
 
Vi har brug for din hjælp 
Vi glæder os meget til at komme i arbejdstøjet og håber på, at rigtig mange vil tage del i arbejdet. Har du 
lyst til at give en hånd med, kan du slå søm i eller bruge en malepensel, skal du endelig bare sige til. Vi 
har brug for al den hjælp, vi kan få.  
 
Hvis vi løfter opgaven i flok, så skal det nok lykkedes. Kontakt Jan Gaarn på 29 89 67 44, hvis du vil 
hjælpe til, eller kender en der kan hjælpe os.  
 
Bare ”derudaf”  
Så det er bare med at komme i gang med en ny FDF-sæson.   
Der venter masser af oplevelser, kom og vær med … og ta’ gerne en 
ven med også. 
 
Vi er klar – håber også du er klar. 
 
 



 

 TILBAGEBLIK PÅ ÅRETS FANTASTISKE JUBILEJR 2013 
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Redaktøren: 
Maj måned i år var året, hvor FDF Vester Hassing kunne fejre 50 års jubilæum. Og det valgte vi at gøre i 
vores dejlige by og sammen med alle i byen, som havde lyst til at deltage. 
 
Vi byggede en fantastisk Jubilejr på Irisvej, inviterede alle jer skønne FDF’ere med – og åbnede samtidig 
hele byen og lejrpladsen om lørdagen for alle interesserede. 
 
Man må sige, at vi både åbnede og lukkede jubilæumsdagen fra luften; Nemlig da vi fik Dannebrog OG 
vores FDF-flag sendt ned med faldskærm – OG da vi lukkede og slukkede lørdagen med et kæmpe 
festfyrværkeri. 
 
På de næste sider, kan I genopleve lejren i form at lidt billeder og tekst. Og husk, at der er mange flere 
billeder på vores hjemmeside – www.fdf.dk/vesterhassing 
 

 
 
 

 JUBILÆUMSVIDEO 

Seniorerne - Ida-Katrine, Christian, Pernille, Stine, Emma og Nanna - fortæller: 
I år har vi brugt meget tid på at lave en video til vores 50-års jubilæum og til visning på vores Jubilejr, der 
blev holdt 9. - 12. maj i år.  

Videoen gik ud på, at vi ville vise, hvad FDF går ud på og vise lidt om FDF Vester Hassings historie.  

Vi fik f.eks. filmet en masse interviews med personer, der har gjort et stort stykke arbejde både nu og 
dengang i kredsen, og vi fik filmet de forskellige klasser og så, hvad de går og laver.  

Vi har nydt at optage videoen, da vi har haft en masse sjov med 
det og lært en masse nye ting. Vi har filmet, klippet, 
interviewet og snakket med folk omkring det, at være FDF’er.  

Der har været en masse positiv opbakning omkring vores ”lille” 
projekt, som vi har været rigtig glade for glade for, så tak til 
alle der har hjulpet os igennem vores ”lille” projekt. 

 



 

 MUSEET FRA ÅR 1963 TIL ÅR 2013 
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Redaktøren: 
Intet jubilæum uden et museum. Det stod helt fast, at 
jubilæumsudvalget for år tilbage, begyndte at planlægge årets 
jubilæum. 
 
Og da vi stadig er så heldige, at have nogle af kredsens stiftere i 
byen, ja, så gik vi selvfølgelig til dem og bad om hjælp. 
Heldigvis slog Lisbeth Andreasen, Lisbeth Østergaard og Ken 
Larsen til med det samme og udnævnte med det samme dem 
selv til Museumsgruppen. Lisbeth A har været med – næsten – 
fra starten og havde en kæmpe baggrundsviden. Og det, som 
Museumsgruppen ikke kunne huske, vide, finde ud af, ja, det 
spurgte de blot Jørgen Larsen om, som var kredsens første 
formand, og som gennem årene – sammen med han kære 
hustru Esther - har gjort et fantastisk stykke arbejde for kredsen, 
byen og FDF’erne. 
 
Museet fik til huse inde i det gamle Klubhus og her kunne man 
finde alt fra gamle uniformer, skjorter, billeder, 
opslag, værktøj, telte, rygsække og meget, meget 
mere. En spændende udstilling, som kunne nydes i 
flere timer.  
 
Tak for det store arbejde til Museumsgruppen ☺ 
 
 
 
 

 

 MIN ALLER, ALLER FØRSTE LEJR  

Pernille Hejlskov, pusling (snart tumling) fortæller: 
Jubilejren var min første lejr som pusling.  
 
Jeg glædede mig til at skulle sove i telt for første gang. Det var 
sjovt, at være på lejr med de andre FDF’ere.  
 
Det blev nogle spændende dage, hvor der hele tiden skete 
noget. Vi var nede ved Bydammen til gudstjeneste. Her fik vi 
bannere i flotte farver.  
 
Det sjoveste var at klatre på klatremuren ovre hos spejderne i 
Ulsted. Lejrbålet var også sjovt. Der var underholdning. Vi sad 
tæt sammen på vores lejrpuder og hørte lejravisen, og vi så 
fyrværkeri.  
 
Til måltiderne spiste vi puslinge sammen. Vi fik god mad hver 
dag.  
 
Den sidste dag var vi på et løb. Vi ledte efter poster rundt på 
lejrpladsen. Det har været sjovt at være med på den store lejr. 
 



 

 GUD I DET FRI 
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Annelise Skjerning Hejlskov, sognepræst, fortæller: 
Torsdag 9. maj, Kristi Himmelfartdag, om eftermiddagen satte, FDF Vester Hassing og Vester Hassing 
Kirke hinanden stævne under Guds udspændte himmelsejl ved Bydammen.  
 
Gudstjenesten ”Gud i det fri” udgjorde første programpunkt på jubilæumslejren efter, at teltene var rejst 
på det gamle stadion på Irisvej. 
 
Vejret var med os. Og det var ét fantastik skue, at betragte de 
mange blå skjorter og de vajende faner på Bydammens grønne 
plæne op mod det blå himmelhvælv. 
 
I selskab med Maren Myre, der netop oplevede sådan et 
fantastisk himmelsyn, lød nu det gode budskab om, at selv om 
Gud på den første Kristi Himmelfartsdag forlod jorden og 
vendte hjem til sin far i himlen, så er han stadig nærværende 
over alt og til alle tider. Med løftet om, at han engang skal 
komme igen, vender han os mennesker mod hinanden og 
lader os ane det himmelske i det jordiske, forunder os syn for, 
at Gud er med os i vort liv.  
 
Derefter ”malede” vi, med kulørte bannere, dagen blå, grøn, 
rød og andre skønne farver, så der dannedes en bue over alle, 
der deltog i gudstjenesten. 
 
Gudstjenestens musik blev indledt af Øster- og Vester Hassing 
Tamburkorps, der som optakt spillede og marcherede ned 
gennem byen hen til Bydammen. Derefter tog FDF Hjallerup 
Brassband over og leverede musikken til gudstjenestens salmer og sange. 
 
Fra kirken siger vi tak til FDF for gudstjenesten og for et godt  
Samarbejde, omkring den. Tak fordi vi måtte være med i fejringen af jubilæet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 BILLEDGALLERI – GENSYN MED JUBILEJR  

Husk, at du kan se alle billederne fra vores fantastiske Jubilejr på www.fdf.dk/vesterhassing 



 

 VI ER MANGE – MEN HAR ALTID PLADS TIL FLERE! 
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Redaktøren: 
FDF Forbundet har man netop udgivet en statistik – ”FDF i tal” – og i den kan vi se, at Vester Hassing er 
landets 6. største FDF kreds (medlemstal pr. 31.12.12) og det kan vi være rigtigt stolte af! Og vi er faktisk 
den største kreds i vores netværk her i Nordjylland. 
 
Vi har plads til flere! 
Selvom vi er mange og ret stolte af 
det, har vi altid plads til flere – og 
også plads til din klassekammerat, din 
fætter, søster, bror, nabo eller en helt 
sjette, som bare vil være med og ha’ 
det sjovt. Tag gerne vedkommende 
med til FDF, det koster ikke noget at 
prøve ☺ 
 
Gode og sjove oplevelser skal deles 
med en ven! 
 
 
 
 

 DUKA CITY 2014 

Hans Schroeder, kasserer, fortæller: 
Måske var du med, eller måske har du hørt om DUKA-Zoo, hvor 1.300  
spejdere og FDF´ere overnattede på savannen i Aalborg Zoo i 2011. 
 
I 2014 er der nyt tværkorpsligt DUKA-arrangement  
(DUKA= De Uniformerede Korps i Aalborg) 
 
Den 27. - 29. juni 2014 holdes DUKA-City 2014 
Det endelige program offentliggøres først senere, men der bliver fælles 
lejrplads på Fjordmarken (Cirkuspladsen) i Aalborg og et væld af aktiviteter 
i hele Aalborg Centrum. 
 
DUKA City 2014 er et event for medlemmer af alle uniformerede korps 
(spejdere og FDF’er) i alle aldre og fra hele landet. Der vil være aktiviteter 
for alle aldersgrupper, og de fede oplevelser vil være i centrum. 
 
DUKA City 2014 arrangeres i fællesskab af KFUM-Spejderne, Aalborg Distrikt 
og BUS-Aalborg. Jeg sidder med i styregruppen bag arrangementet og I vil 
løbende høre mere om DUKA City, eller læse mere om arrangementet på 
http://duka-city2014.dk 



 

 NORGESTUR – VÆBNER, SENIORVÆBNERE OG SENIORER 
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Lise Nordklitgaard fra Norges-turen:  
Ro, beskidt tøj og glade FDF'ere i Norges land! 
Hvor i verden kan man finde en plads med 220 
mennesker, bunkevis af fede aktiviteter, udfordringer på 
stribe og alligevel ro og afslapning? Det kunne man i 
uge 31, da Væbnere, Seniorvæbnere, Seniorer, ledere og 
en håndfuld forældre + børn fra FDF Vester Hassing var 
på sommerlejr-tur til Norge sammen med 8 andre FDF 
kredse i Sydvendsyssel distrikt. Den store lejr var slået 
op ved foden af Lifjell med udsigt over den smukke sø 
Seljordsvattnet, hvor lejren har været afholdt flere gange tidligere. 
  
42 deltagere fra FDF Vester Hassing deltog denne gang på en 
fantastisk planlagt lejr, hvor der var aktiviteter og underholdning for 
alle. I løbet af ugen var der en lang række aktiviteter, som 
deltagerne frit kunne tilmelde sig til. Det var blandt andet 
fjeldvandring med og uden overnatning, kano/kajak tur, klatring, 
snitteworkshop, stenhugning, stenmaling og 
underholdningsgrupper. Den store smukke sø, som lejren lå ved 
siden af, blev også flittigt brugt til badning, fiskeri og til bare at 
sidde og kigge ud over. Så der var noget for alle.  
 
Uden mad og drikke...  
 
Derfor har vi nu FDF'ere i Vester Hassing, der er verdensmestre i at 
få mad til at smage fantastisk på trangia. De er også blevet gode til 
at slæbe frisk søvand i store dunke op til lejren og ikke mindst 
ømme de primitive, men glimrende toiletter, som lejren tilbød.  
 
Ingen havde mulighed for at kede sig:-)  
Som I kan høre, så gik det meste af ugen i stille og rolig tempo, men 
på vores 2 dages vandring i fjeldet fik alle vist sved på panden, 
trætte skulder og ømme ben. Vi drog af sted mandag morgen og var 
retur tirsdag til aften. Turen bød blandt andet på overnatning 
næsten blandt skyerne, fårejagt, balancegang i store højder og 

krydsning af større vandløb. Alle var trætte ved hjemkomst, men 
uden tvivl var alle en kæmpe oplevelse rigere.  
 
Trods færgeforsinkelser på turen, ømme kroppe, beskidt tøj og 
ubegrænsede mængder af frisk luft kom alle deltagere glade og 
hele hjem. Rygsækkene er fyldte med bunker af fede oplevelser og 
nye venskaber. Vi kan kun glæde os til næste gang - var du ikke 
med, så skal du med næste gang! Norge-turen slår det meste:-) 
 
Tak for en skøn tur! Lederne. 
 

 BILLEDGALLERI – GENSYN MED NORGESTUREN 

Husk, at du kan se alle billederne fra vores skønne Norges-tur på www.fdf.dk/vesterhassing 
 



 

 AT FORLADE SIN FDF-KREDS FOR EN STUND 
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Nanna Christensen, senior: 
Når du går på efterskole, kan du ikke ”alt” 
 
Jeg har i år valgt at komme på efterskole og har derfor ikke 
mulighed for at gå til FDF. Når man går på efterskole kan 
man ikke alt.  
 
Jeg er rigtig glad for, at jeg skal på efterskole, men det med 
at undvære FDF, er ikke lige det sjoveste. 
Jeg har gået til FDF i 10 år og vil selvfølge gerne have det 
11. år med.  
 
Selvom jeg starter på efterskole, vil jeg altid være en del af FDF livet. Jeg elsker det sammenhold der er i 
FDF, så selvom jeg skal på efterskole, vil jeg altid være klar med en hjælpende hånd i weekenderne, hvor 
der er arrangementer og lejre. Jeg er både hjælpeleder ved Puslingene og jeg er selv senior. Jeg er glad 
for at komme op i Kredshuset hver tirsdag og altid, blive mødt med et smil, både af de små puslinge, mine 
ledere og dem jeg går til FDF med.  
 
Hvis der ikke er FDF en eller anden dag i ugen, føler jeg der mangler noget i min hverdag. Jeg kommer 
virkelig også til at savne de fede lejre vi er på. Heldigvis fik jeg lov, at være med på Norges-turen her i 
sommerferien og det har været en rigtig god ”afslutning” på et dejligt FDF-år sammen med jer alle.  
 
Og selvom man tager på efterskole kan man godt være en del af FDF livet, bare i en mindre grad.  
Jeg har taget et valg, der i år hedder efterskole, og jeg har også taget et valg, der hedder, at jeg på en 
måde vil være deltids FDFér. Det gør, at jeg kan og vil fortsat deltage i de aktiviteter jeg kan, i de 
weekender jeg er hjemme. Min plan er nemlig, at forsætte FDF livet når jeg er færdig med efterskolen.   
 
Kære Nanna – vi vil savne dig rigtigt meget OG glæde os til at se dig igen næste år. Hav et fantastisk 
efterskoleår og nyd hvert sekund. 
 
De bedste hilsner 
FDF’ere og ledere i Vester Hassing! 
 

 SÆSONAFSLUTNING 

Redaktøren: 
Traditionen tro mødes alle FDF’ere til fælles afslutning anden onsdag i 
juni. Bestyrelsen sørgede for grillede pølser, snobrød, kage, pandekager, 
kaffe og saft, der blev handlet og som I kan se, når FDF står og løfter i 
flok – så kan vi klare alt☺.  
 
Og som altid var vi – næsten – heldige med vejret. Tak for den gode 
opbakning☺ 
 

  
   
 



 

 HOLD ØJE MED FDF VESTER HASSING PÅ NETTET 
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Redaktøren: 
Husk, at FDF Vester Hassing selvfølgelig er online. 
 
På vores hjemmeside kan du altid følge med i programmer, aktiviteter, billeder og andre nyheder. Siden 
opdateres løbende og vil altid indeholde de sidste nye informationer om FDF Vester Hassing. 
 
På hjemmesiden finder du alle vores billeder fra vores sjove aktiviteter. Både sommerlejre, teater, 
afslutninger, weekendture og meget, meget mere. 
 
Hold dig ajour her på siden – det kan jo være, at der er ændringer eller nyheder eller evt. sjove billeder 
du skal se. 
 
God fornøjelse med 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TO NYE ÆRESMEDLEMMER  

Redaktøren: 
I foråret fik kredsen to nye æresmedlemmer, nemlig Inge Bislev og Inga Gaarn. Klubben af 
æresmedlemmer har nu fire medlemmer, idet vores mangeårige formand, Jørgen Larsen, og Lisbeth 
Andreasen, tidligere er udnævnt til æresmedlemmer. 
 
Som begrundelse for de to nye udnævnelser, sagde 
formand Jan Gaarn: 
Inge har altid været FDF’er, vi har før set hende i den 
grå skjorte. Alle de små FDF’ere kender Inge. Hun er 
altid med på kredsweekend og sommerlejr. 
Hun er altid klar med et plaster, hvis du slår dig og 
hun er altid klar med en godnathistorie. 
Inge er en meget aktiv FDF’er. Hun er meget loyal og 
møder altid op når de sker noget i FDF Vester Hassing. 
Inga har været med i vores bagland i rigtig mange år. 
Hun er aktiv med mange ting i vores kreds, og med 
opgaver udenfor kredsen. Inga uddeler OK tankkort, hun laver kredshuslodseddel, hun sidder i 
repræsentantskaber på efterskoler og lejrcentre. Hun styrer udlejningen i Myrebo og lægger en stor ære i, 
at Myrebo tager sig flot ud overfor vores lejere. Inga møder altid op når der skal afvikles et arrangement i 
FDF Vester Hassing.



 

 SJOVE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER SIDEN SIDSTE BLAD 
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Redaktøren: 
Siden Myretuen sidst var på gaden har FDF i Vester Hassing oplevet rigtigt mange, sjove, skønne og skøre 
ting. Her er et udpluk af de oplevelser, vores FDF’ere har været med til – og samtidig er det også en 
smagsprøve på, alle de oplevelser, som venter os forude: 
 

• Pilteweekend i Lynghytten 
• Tumlingeweekend i Storskovlejren 
• Puslingeweekend i Myrebo 
• Tumlingene på besøg hos politiet 
• Piltetur til Fårup Sommerland 
• Jubilejr 
• Norgestur 
• Lysgudstjeneste (i mørket) 
• Fastelavn 
 

Husk, at du kan se rigtigt mange billeder fra alle vores oplevelser på  www.fdf.dk/vesterhassing 
 
 

 ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, bestyrelsen, fortæller: 
ForeningsEl 
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 I ikke er 
medlem af FDF. Også, hvis du allerede er 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, som er 
www.energinord.dk/foreningsel, og 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. 



 

 ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 
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Inga Gaarn, fortsætter: 
OK Benzin 
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 Inge, 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. 
 
Kredshuslodseddel 
Det lykkedes igen i år – vi fik TOTALT UDSOLGT! 
 
Den 30. april – på en dejlig forårsaften – startede salget af FDF’s lokale lodseddel. Det gik rigtig, rigtig 
godt – vi kom rundt på alle ruter – det vrimlede med blå FDF-børn alle vegne. 
 
En del husstande var ikke hjemme, så restbeholdning blev solgt i forbindelse med jubilæet og 
sæsonafslutningen. Nu er der bare totalt UDSOLGT og det er lig med 20.000 kr. i kassen. (Der er 
selvfølgelig også udgifter, der skal trækkes fra, men det glemmer jeg lige nu☺). 
 
FDF siger TAK til alle, der har købt lodsedlen og til alle, som har givet os gevinster og til alle jer, der har 
solgt og hjulpet til.  
 
Der er enkelte uafhentede gevinster, som selvfølgelig stadig kan indløses. Henvendelse til Inga, 
Hvolgården 74, tlf.: 98 25 67 80. Tusind tak til alle! 
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Peter Larsen, fortæller:  
Lejrudstyr, skjorter og meget andet fra FDF-butikken 
 
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.  
Katalog  
55° NORD udsender periodisk kataloger med aktuelle tilbud. De uddeles 
normalt på klasserne, men spørg efter et katalog i kredshuset, eller se hele 
kataloget online på www.55nord.dk.  
 
Skulle man falde over noget i kataloget, vil det kunne skaffes hjem i løbet af 
ingen tid. 
 

 
 
 
 
 
 
Åbningstider i butikken 

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

 
 
 



 

 TAMBURKORPS MANDAG 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

August 
19. Øveaften 
26. Øveaften 
30. De store spiller i Hobro 
 
September 
02. Øveaften 
09. Øveaften 
16. Øveaften 
22. De store spiller i Randers 
23. Øveaften 
30. Øveaften 
 
Oktober 
07. Øveaften 
12.-16. De store – Orkesterstævne 

Holstebro 
21. Øveaften 
25.-27. Tamburkorpsstævne 
28. Øveaften 
31. Halloween i Aars 
  
November 
04. Øveaften 
11. Øveaften 
18. Øveaften 
23. Spille i Aalborg 
24. Spille til jul 
25. Øveaften 
30.11 Spille til jul 
 
December 
02. Øveaften 
09. Øveaften 

 

Forhindret til en mødeaften? 

Så husk at melde afbud til Mona Jensen, 
40187128, eller Nanna Hesselvig, 29915324 
eller Pia Jødal, 30420263. 
 
Vi glæder vi os til et nyt år med masser af musik, 
sang og glade musikanter! 
  

 
 



 

 PUSLINGE TIRSDAG 16.45 – 18.15 
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Program – faste møder 

August 
20. Velkomst og navneklemmer 
27. Naturmærke 
 
September 
03. Robin Hood  
10. Robin Hood 
17. Snitte/dolkemærke 
24. Gud og Spaghetti  
 
Oktober  
01. Løb 
08. 3 km mærke 
15. Efterårsferie 
22. Kirkemærke 
27. BUSK-Gudstjeneste (bemærk 

søndag) 
29. Kokkelærling 
 

 
 
November 
03. Fair Play (bemærk søndag) 
05. Hemmelige koder 
12. Løb 
19. Julegaver 
24. Julestue (bemærk søndag) 
26. Teater i kirken 
  
December 
03. Juleafslutning 
Januar 2014 
07. Leg og spil 
 
 
 
 
 
 

 TUMLINGE TORSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August 
22. Opstart 
29. Snitte og lære dolkeregler 
 
September 
05. Vi snitter videre 
12. Afrikansk leg 
19. Mere leg 
26. Bålaften 
 
Oktober  
03. Fri 
04-06. Weekendtur 
10. Kirkemærke 
17. Efterårsferie 
24. Kirkemærke 
27. BUSK-Gudstjeneste (bemærk 

søndag) 
31. Zombieløb 
 

 
 
November 
03. Fair Play (bemærk søndag) 
07. Julemandens værksted 
14. Julemandens værksted 
21. Julebagning 
24. Julestue (bemærk søndag) 
28. Juleafslutning 
 
December 
 Juleferie 
 
Januar 2014 
09. Opstart 
 
 



 

 PILTE ONSDAG 18.30 – 20.00 
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Program – faste møder 

August 
21. Opstart 
28. Friluftsliv 
 
September 
04. Friluftsliv 
07.-08. Weekendtur 
11. Fri pga. weekend 
17. Lodseddelsalg (bemærk tirsdag) 
25. Byløb 
 
Oktober 
02. GPS løb 
09. Bålmøde 
16. Efterårsferie 
23. Forberede BUSK 
27. BUSK-Gudstjeneste (bemærk søndag) 
 

 
 
November 
03. Fair Play (bemærk søndag) 
06. Juleværksted 
13. Juleværksted 
20. Juleværksted 
24. Julestue (bemærk søndag) 
27. Juleafslutning 
 
December 
 Juleferie 
 
Januar 2014  
08. Opstart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   VÆBNER                                      TIRSDAG 19.00 – 21.00 

Program – faste møder  

August 
20. Velkommen 
27. Kort er Godt! 
 
September 
03. Hæng i til tops 
10. Er du SAGA klar? 
17. Lodseddelsalg kl. 17 
20.-22. Aktivlejr, Klitten 
24. Fri 
28. SAGA natløb, Aalborg 
 
Oktober 
01. Fri 
08. Væbnernes aften 
15. Efterårsferie 
22. Ude i byen 
27.  BUSK-Gudstjeneste (bemærk 

søndag) 
29. Halloween hygge 
 

 
 
November 
05. Væbnernes aften 
12. Spilleaften 
19. Juleguf 
24. Julestue (bemærk søndag) 
26. Juleafslutning 
 
December 
 Juleferie 
 
Januar 2014 
07. Opstart 
 



 

 SENIORVÆBNER 

 

Myretuen 96 2013 
 
VESTER HASSING Side 17

Program – faste møder  

August 
20. Bålmærke, opstart 
27. Pionermærke 
 
September 
03. Løb-mærke 
10. Løb-mærke 
13.-15. Seniorfestival 
17. Lodseddelsalg kl. 17 
20.-22. Aktivlejr, Klitten 
24. Fri 
28.-29. SAGA natløb, Aalborg 
 
Oktober 
01. Storebadedag, afgang 18.15. 

Nærmere info senere 
08. Redder du mig? 
15. Efterårsferie 
22. Redder du mig? 
27. BUSK-Gudstjeneste (bemærk 

søndag) 
 

 
 
November   
03. Skøjtetur (bemærk søndag) 
05. Filmaften 
12. Bolsjer 
19. Bolsjer 
24 Julestue (bemærk søndag) 
26. Julens bageri 
 
December    
03. Juleafslutning 
 
Januar 2014 
07. Opstart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SENIORER                                                       TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder – program laves 
fælles med seniorer på første mødeaften 

August 
17. Limfjordsfest 
20.  
27.  
 
September 
03.  
10.  
13-15. Seniorfestival 
17. Lodseddelsalg kl. 17 
20.-22. Lederskole 
24.  
28.-29. SAGA-løb, Aalborg 
 
Oktober  
01.  
08.  
15. Efterårsferie 
22.  
27. Busk-Gudstjeneste (bemærk 

søndag) 
 

 
 
 
November 
03.  
05.  
12.  
19.  
24. Julestue (bemærk søndag) 
26.  
 
December 
03.  
 
Januar 2014 
Uge 2 Opstart 
 



 

 KALENDEREN 
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August 
Uge 34. Opstart 
 
September   
02. Ledermøde 
13.-15. Seniorfestival 
17. Salg af lodsedler 
20.-22. Aktivlejr, Klitten 
20.-22. Lederskole Nord, Hvide Klit 
28.-29. SAGA Løb, Skalborg Kirke 
 
Oktober 
01. Fri 
07. Ledermøde 
Uge 42 7.8. klasse kursus/seniorkursus 
27. BUSK-Gudstjeneste i kirken 
 
 
 
Vi glæder os til et helt nyt og fantastisk FDF-år 
sammen med dig og dine venner! 
 
Vel mødt i Kredshuset, Tårnvej 1, Vester Hassing. 
 
Med venlig hilsen  
FDF Vester Hassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et kæmpe tillykke til jer, Pia og Steffen, med 
jeres bryllupsdag lørdag 17. august. Må I få et 
skøn og lang liv sammen – i fællesskab med 
jeres dejlige familie☺

 
 
November 
03. Fair Play (bemærk søndag) 
04. Ledermøde 
24. Julestue 
30. Julefrokost, ledere, bestyrelse mv. 
 
December 
13. Deadline Myretuen 2014 
 Juleferie 
 
Glædelig jul til jer alle! 
 
Januar 2014 
Uge 2  Opstart 
06. Ledermøde 
 
 
 
 
Kalenderen opdateres løbende på hjemmesiden: 
www.fdf.dk/vesterhassing 

 

 


