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KONTAKTPERSONER*

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

Kredsledelse 
Jan Mørch 
j.morch@mail.dk 40 50 98 66 
Steffen Næss-Schmidt 22 26 53 01 
inuit2000@yahoo.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 
Pia Schroeder 
Maria Meilby 
 
Pilte  
Jan Mørch* 40 50 98 66 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Henrik Søgaard Simonsen 98 25 59 33 
Alice Rebsdorf 26 82 25 24 
Annika Bach Nielsen 61 66 89 82  
Lars Gade 22 59 36 67 
Christian G. Jensen  
Daniel Eskerod (deltid) 

 
Væbnere 
Jesper K. Nielsen*  30 68 25 70 
Per Rebsdorf 30 25 61 12 
Dorthe Nielsen (reserve) 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 
 
Seniorer  
Michelle Jensen* 30 24 75 59 
Steffen Næss-Schmidt 22 26 53 01 
Christian Frank 28 30 87 05 
 
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, Peter Larsen 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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 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

Januar 
06. Ledermøde 
Uge 2 Opstart 
24.-26. Lederskole Nord
 
Februar   
02. Lysgudstjeneste i kirken 
03. Ledermøde 
Uge 8 Vinterferie 
Uge 8 7.-8. klasse og senior kursus 
 
Marts 
02. Fastelavn 
03. Ledermøde 
7.-9. Flugten 2014 
22. Loppemarked 
29. Lederarrangement 
 
April 
07. Ledermøde 
Påske Seniorkurser 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 
  
Maj 
05. Ledermøde 
06. Kredshuslodseddelsalg 
9.-11. GUF-kursus 
 
Juni 
02.  Ledermøde 
10. Fælles afslutning
27.-29. DUKA Event, Aalborg 
29/-3/7 Sommerlejr (fortsat fra DUKA Event) 

puslinge og tumlinge 
 
Juli 
5.-12.  Sommerlejr i Østrig for pilte og opefter
  
August 
01.  Deadline Myren

11. Ledermøde 
Uge 34 Opstart 
  
  
  
Kalenderen opdateres løbende på hjemmesiden 
www.fdf.dk/vesterhassing 

 

FDF Vester Hassing 
deltager igen i år ved 

Limfjordsfest 
 

Har du lyst til at være 
frivillig hjælper for FDF og 

Limfjordsfest, 
så kontakt Jan Gaarn på 
gaarn@fdf.dk eller på 

29 89 67 44 
 

HUSK at bakke op om 
Limfjordsfest 2014 

Vi ses til et brag af en fest 
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 FDF VESTER HASSING 50 ÅR – 1963 - 2013 

Formand Jan Gaarn: 
 

2014 venter på endnu mere FDF 
 
I foråret/sommeren 2013 kunne vi i FDF Vester Hassing fejre 50 
års jubilæum som lokal FDF kreds. Vi valgte at fejre jubilæet med 
en stor jubilæumslejr midt i Vester Hassing, på det gamle stadion. 
Vi havde nogle fantastiske dage, hvor rigtig mange FDF’ere 
deltog. 
 
Vi fik rigtig mange besøg fra forældre, bedsteforældre og 
tidligere FDF’ere. Det var en KANON oplevelse, som vi vil huske 
på i rigtig mange år. TAK til alle der var med ved JubiLejr 2013.  
 
 
 
Med tankerne på de fantastiske oplevelser i sommers har vi taget hul på en ny 
sæson. Lederne arbejder forsat på at skabe nogle gode oplevelser, og hver uge 
møder rigtigt mange børn og unge op for at tage udfordringerne op. Vi ser frem 
mod en forårssæson, som byder på weekendture og vores fælles kredsweekend 
på Klitten ved Lyngså.  
 
 
 
 
Vi har hen over efteråret arbejdet på at ombygge vores nye ejendom, FDF Hallen. Vi har nu fået lavet nyt 
loft og væggene er blevet beklædt. Nu venter indretningen samt de sidste mange små detaljer. Vi håber, 
at vi efter vinteren for alvor kan tage bygningen i brug. Der er nu endnu flere muligheder for et fedt FDF 
arbejde.  
 
Til sommer venter sæsonens fedeste oplevelse, sommerlejren. Gå ikke glip af fællesskabet, oplevelserne, 
udflugterne og en masse sjov og ballade. I år går sommerlejren for de små til DUKA-event i Aalborg og 
Tårnlejren ved Egense. For de store venter en fantastisk sommerlejr i Alperne, nærmere bestemt Østrig.  
 
Følg med på vores hjemmeside og få mere information i løbet af foråret. 
 
Vi ses til en super forårs- og sommersæson i FDF Vester Hassing 
 



 

Myretuen 97 2014 VESTER HASSING Side 5

 

 

 FDF ER FRIVILLIGT ARBEJDE 

Kredsleder Steffen Næss-Schmidt: 
 
Julen er ovre, anden og flæskestegen fordøjet. Foran os ligger en ny 
og spændende forårssæson. Foruden de ugentlige møder, skal vi bl.a. 
også på kredsweekend og sommerlejr. For en del endda så langt som 
til Zellhof nær Salzburg i Østrig. 
 
Vores ledere og hjælpeledere vil også i dette forår bruge adskillige 
timer af deres fritid og uger af deres ferie til skabe gode oplevelser 
for børn og unge i FDF Vester Hassing. Det gør de frivilligt og ulønnet. 
Faktisk betaler de endda oveni et kontingent for at være medlem af 
kredsen. 
 
Og sådan skal det også være. I Frivilligt Drenge og Pige Forbund er frivilligheden netop altafgørende. 
Lederne er ganske almindelige voksne, der føler at de må give deres bidrag til at gøre Vester Hassing til 
et godt sted at vokse op. De har alle mulige almindelige jobs. Enkelte er uddannede pædagoger, men de 
fleste må bygge deres ”pædagogik” på erfaringer med egne børn eller på de erfaringer, de har fået som 
unge hjælpeledere i FDF. Den eventuelt manglende pædagogiske faglighed kompenserer de til gengæld 
for, med et fantastisk engagement, som er uløseligt forbundet med frivillighedsprincippet. De laver det de 
gider og gider det de laver! 
 
Også vores unge hjælpeledere, helt almindelige unge mennesker fra 7. klasse og op, bruger frivilligt en 
god del af deres fritid på at yde en uvurderlig hjælp ved de ugentlige møder og på lejrture. Og de bruger 
også gerne en påske- eller efterårsferie på at dygtiggøre sig til arbejdet. 
 
Uundværlige er også de mange andre 
frivillige, der hjælper til ved julestuen, 
loppemarked, vedligeholdelse af bygninger 
osv. Uden alle disse frivillige er der ikke 
noget FDF. De fortjener al jeres opbakning 
og anerkendelse. 
 
Vi glæder os til et nyt, fantastisk FDF-år i 
Vester Hassing! 
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 JOBANNONCE 

FDF Vester Hassing søger: 

FDF Vester Hassing har et stort kredshus som uge efter uge danner ramme om en 
masse spændende, udfordrende og sjove FDF-oplevelser. Rigtigt mange ledere 
arbejder hele tiden for at skabe aktiviteter, ture og sommerlejre for en masse børn og 
unge i Stae og Vester Hassing. 
 
Men der er ikke kræfter til det hele… vi søger derfor en ny FDF’er  
 
Vi søger en person, som har lyst til at tage sig lidt af vores fysiske rammer. Vi søger en person, som en 
gang imellem vil kigge forbi Kredshuset og FDF Hallen.  
 
En person, der vil se efter, om der trænger til vedligeholdelse, om toilettet løber, om en pære skal skiftes 
eller om der er noget, som er gået i stykker.  
 
Vi arbejder på hele tiden på, at vedligeholde Kredshuset og FDF Hallen i samarbejde med Aalborg 
Kommune. Men vi kan godt bruge en person, der f.eks. en gang om ugen, tjekker om der er noget, der skal 
gøres. Ikke at man nødvendigvis selv skal gøre arbejdet, men mest af alt, at der bliver taget hånd om 
husets stand. 
 
Vi søger en voksen, en forælder, en bedsteforælder eller måske en nabo som har lyst til at være frivillig 
hos FDF Vester Hassing. Som alt andet FDF-arbejde er det selvfølgelig ulønnet  
 
Har du lyst til at hjælpe eller kender du en person, der har lyst, så kontakt Jan Gaarn på gaarn@fdf.dk 
eller på tlf. 29 89 67 44. 
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 BESØG AF 25 TONS TUNG LASTBIL  

Redaktøren: 
 
Lørdag 9. november fik byen og FDF Vester Hassing, besøg 
af en 25 tons tung lastbil, som er FDF’s mobile butik. 
Lastbilen holdt parkeret ved Super Brugsen om 
formiddagen. Og selvom vejret ikke lige var det bedste, ja, 
så var FDF selvfølgelig med uden for med bål og hygge. 
Inden for i den store butik fik flere købt julegaver og set på 
alt det spændende udstyr, som var med. Butikken bugnede 
af lækkert udstyr til enhver, som elsker friluftslivet.  
 
 
 
Vores egen FDF-butik 
holder åbent om tirsdagen i Kredshuset, Tårnvej, fra kl. 18.00 – 18.30. Du har også mulighed for at ringe 
til Peter Larsen på 20 13 18 04, som er ansvarlig for butikken, hvis du har brug for at handle lejrudstyr, 
skjorter og meget andet fra FDF-butikken. 
 
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.  
 
 

Kære forælder: 
 

Husk, at vi altid har brug for ekstra 
hænder i FDF Vester Hassing. 

 
Og derfor har vi også brug for dig! 
Måske vil du hjælpe med kørsel, 

maling, bage en kage, brygge 
noget kaffe, hjælpe ved 

Loppemarked eller Julestue, feje 
på p-pladsen, synge en sang, give 

en hånd i værkstedet. 
 

Henvend dig til Jan Gaarn eller 
evt. dit barns FDF leder. 

Kontaktoplysninger findes på side 2 
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 PÅ GENSYN OG TAK FOR NU – NY PRÆST TIL VESTER HASSING 

Redaktøren: 
Med indgangen til december 2013 forlod Sognepræst Annelise Stenholt Skjerning Hejlskov Vester Hassing for at 
rejse tilbage til Farstrup, hvor familien kom fra for år tilbage. I den forbindelse har vi talt med Annelise og hendes 
familie. 
 
Annelise skriver: 
Allerførst en stor tak for opfordringen til, at skrive et par afskedslinjer her til Myretuen. For noget af det jeg som 
præst virkeligt kommer til at savne, når jeg nu rejser til Himmerland for at blive præst der, det er den store og gode 
FDF-kreds, der er her i Vester Hassing. Derfor vil jeg også gerne sige en stor TAK for det gode og inspirerende arbejde 
og samarbejde vi har haft. 
 
Da jeg kom her til byen og blev indsat som præst, var det ferietid, og hele FDF-Kredsen var af sted på sommerlejr. 
Alligevel kom der mange iført blå forbundsskjorter til indsættelsesgudstjenesten, som foregik i Sognegården, fordi 
kirken var under restaurering. Tak for den varme velkomst min familie og jeg fik.  
 
Vester Hassing Kirke nyder rigtig godt af samarbejdet med FDF omkring BUSK-gudstjenesterne sidst i oktober, og 
lysgudstjenesten i begyndelsen af februar. Jeres hjælp og opbakning er værdifuld i den sammenhæng. Det samme 
gælder traditionen for, at vi har FDF-fanen med i kirken til konfirmationerne, og at det er FDF’ere, der står vagt og 
tager imod telegrammer og hilsener i våbenhuset. Det er en win-win-situation, idet det løser en vigtig og konkret 
opgave for os i kirken, og samtidig er det med til at gøre FDF synlig. 
 
Jeg er også FDF Vester Hassing stor tak skyldig for, at Gud og Spaghetti igen er blevet så stor en succes. De seneste 
sæsoner har der igen været stor tilslutning og opbakning. Tak for at I har sat det ind i puslingeklassens program, så 
de har kunnet deltage. Det har gjort en stor forskel, som jeg har været meget taknemmelig for. 
 
Derudover mindes jeg med glæde ungdomsgudstjenesten i september 2012 med Seniorvæbnere, Rockgudstjenesten 
samme år med Blue Ones og Jubi-lejrens gudstjeneste sidste forår ”Gud i det fri”. De gudstjenester står som nogle 
skønne højdepunkter fra min tid som sognepræst her i byen. Det er ikke mindst opbakningen fra FDF, der gør, at den 
slags kan lade sig gøre. Tak for jeres engagement, og for at I ikke alene har deltaget men også har taget aktiv del i 
planlægningen af de gudstjenester. Den opbakning er uvurderlig.  
 
Jeg kommer til at savne de mange initiativer, der kan lykkes ved Vester Hassing Kirke, fordi FDF bakker kirken op. 
 
Fra resten af familien Hejlskov skal 
der lyde en stor tak. Pernille har 
været meget glad for at være 
pusling og tumling i FDF, og noget 
af det, vi i familien vil søge at 
arbejde for, når vi er rejst, det er, at 
Pernille kommer til at gå til FDF et 
sted i Himmerland. Også fra 
Marianne og Lars lyder der en tak. 
Lars har været rigtig glad for at 
have været med som hjælper ind imellem, når lejlighed bød sig, bl.a. til 
Limfjordsfesten. 
 
Falder vejen forbi Farstrup, er I meget VELKOMNE til at kigge inden for. Og 
skulle I drage af sted på sommerlejr i området (f.eks. til Øksedal eller 
Hedehytten) må I endelig sige til. Så vil jeg gerne invitere jer i kirke, ligesom 
jeg gerne kommer ud for at holde en andagt eller bidrage lidt til jeres lejrbål. 
 
Her til sidst: Jeg håber, at I vil tage lige så godt imod min efterfølger, som I i 
sin tid tog imod mig. Tak for nu. Familien og jeg ønsker FDF Vester Hassing 
alt godt frem over, og håber, der fortsat må være fremgang og god opbakning 
til Kredsen.  
 
Kærlig hilsen Annelise Hejlskov med hilsen og tak også fra Pernille, Marianne og Lars 
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 SOMMERLEJR 2014 

Redaktøren: 
 
Væbnere – Seniorvæbnere – Seniorer 
FDF Landsdel 1, som er den landsdel vi er en del af, 
arrangerer til sommer en udenlandstur, der går til 
Pfadfinerdorf Zellhof, International Scout and Guide Centre 
i Østrig. Vi har tidligere rejst på ture med Landsdel 1, bl.a. 
da vi for år tilbage var i Norge.  Turen foregår fra lørdag d. 
5 til lørdag 12. juli 2014. 
 
Vi holder jer løbende ajour på klasserne og hold øje med 
vores hjemmeside, hvor vi vil lægge informationer ud. Hold  
også øje med os på FB - https://www.facebook.com/fdfld1.udlandstur -  
her kan du også se billeder fra området.  
 
Glæd dig MAX….. 
 – til endnu en spændende tur med FDF Vester Hassing . 
Tovholder på Østrig-turen er fra FDF Vester Hassing Steffen 
Næss-Schmidt. 
 

Puslinge - tumlinge – pilte 
Vores tre yngre klassetrin bliver heller ikke snydt i år for spændende lejre. De får endda muligheden for at 
deltage i hele to lejre. 

Vi har nemlig valgt, at deltage i DUKA-City 2014 ”Oplevelser i centrum”. Nogen af jer vil kunne huske, at 
vi tidligere har været med i DUKA Event, dengang vi slog lejr i Aalborg Zoo. I år er det blot en City-lejr, 
som primært vil være på Fjordmarken i Aalborg. Lejren får besøg af Jacob Riising og Sebastian Klein og 
vil indeholde en mænge spændende opgaver, udfordringer og oplevelser. DUKA-City finder sted i dagene 
27. – 30. juni. Se mere om DUKA-City 2014 på http://duka-
city2014.dk/ eller hold øje med vores hjemmeside, hvor der 
også vil komme flere oplysninger. 

Når DUKA-City 2014 slutter om søndagen fortsætter vi alle til 
vores ”egen” sommerlejr. Vi kører nemlig til Tårnlejren i 
Egense, hvor vi vil fortsætte nogle skønne dage helt for os 
selv. 

Og du, kære pusling, tumling og pilt, 
kan også godt glæde dig MAX til 
sommeren – for med FDF i Vester 
Hassing keder du dig ikke  

 

 

 

 

 

Schroeder
Streget ud

Schroeder
Skrivemaskine
- Pilte
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 JULEMARKED OG LOPPEMARKED 

Redaktøren: 
Søndag 24. november åbnede FDF Vester Hassing julen 
med en flot Julestue, som blev kombineret med et 
kæmpe Juleloppemarked. Præcis kl. 13 sang vores 
puslinge og tumlinge julen ind og åbnede Julestuen. Og 
så var det bare med at komme i den bedste 
julestemning. Solen skinnede fra en skyfri himmel og 
sendte sine skønne stråler ned. Kredshuset emmede af 
glade julebørn, deres forældre, søskende og 
bedsteforældre. Der blev solgt masser af lodder til den 
store Juletombola, der blev smagt hjemmelavet bolcher, 
gløgg og æbleskiver. 
 
Julemanden kiggede forbi og gav lækkerier til alle børn  
og hvis man ville, kunne man få en tur i hestevognen. 
 
I teltet i gården blev der fremstillet de smukkeste 
dekorationer, som kunne købes og tages med hjem. Og 
de mange kreative børn, som gæstede teltet, fik også 
selv produceret en masse flotte dekorationer til at tage 
med hjem. 
 
Samme dag var vores nye FDF Hal åben og omdannet 
til et kæmpe Juleloppemarked. Juleloppemarkedet var  
godt besøgt, og her blev handlet lige til det sidste.  
 
En stor tak til alle jer, som var med til at gøre dagen så 
fantastisk. Tak for den store opbakning – det er noget vi 
alle sætter pris på. 
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 BUSK GUDSTJENESTE 

Redaktøren:    
Den sidste søndag i oktober deltog FDF Vester Hassing – traditionen tro – i Busk Gudstjeneste i 
kirken. Og denne dag, var kirken omdannet til 
et fængsel, lavet af piltene. Fængslet var 
ydermere omringet af en kæmpe kæde, som 
puslingene havde lavet – så den arme fange slet 
ikke kunne komme ud…. 
 
Tumlingene havde sørget for, at kirken var flot 
pyntet og at vi alle til allersidst var forbundet i 
en stor venskabskæde.  
 
Tak til jer alle for en anderledes og sjov 
Gudstjeneste. 
 
Nå ja, og så skal vi da lige sige tak til  
menighedsrådet, som efter Gudstjenesten 
havde lavet frokost til os. Lækkert  
 
 
 

 HOLD ØJE MED FDF VESTER HASSING PÅ NETTET 

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. Det er også på hjemmesiden, at du fremover skal 
tilmelde dig, betale til ture osv. Du skal nok få nærmere besked. 
 
Hold dig ajour her på siden – det kan jo være, at der er ændringer eller nyheder eller evt. sjove billeder 
du skal se. 
 
De store klasser har også deres egen Facebook-sider. Spørg lige din leder, hvis du er i tvivl. 
 
God fornøjelse med 
www.fdf.dk/vesterhassing 
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 SJOVE ARRANGEMENTER OG AKTIVITETER SIDEN SIDSTE BLAD  

Redaktøren: 
Vi siger det tit og ofte, men kan alligevel ikke lade være med at nævne det igen: 
 
VI LAVER SÅ MANGE SJOVE, SPÆNDENDE, SKØRE OG ANDERLEDES TING I FDF Vester Hassing. Hele 
tiden….. 
 
Og siden Myretuen sidst var på gaden har vi igen lavet rigtigt mange sjove. Her er et udpluk af de 
oplevelser, vores FDF’ere har været med til. Og husk, det stopper ikke her, vi fortsætter i 2014, 2015, 2016 
og langt ud i fremtiden. 
 
Siden sidst har vi bl.a. oplevet følgende. 
 

 SAGA løb i Brønderslev 
 Aktivlejr på Klitten 
 De sejeste pilte på Primi Outdoor Tour 
 Talentaften hos væbnerne 
 Uhyggelig og skræmmende aften ved Kirken 
 Fairplay i Hjallerup 
 BUSK Gudstjeneste 
 Julestue og Juleloppemarked 
 Haft besøg kæmpebutik 55 Nord 
 

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

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. 
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 TAMBURKORPS  MANDAG 18.30 – 20.15 

 
Program – faste møder 

Januar 

06. Øveaften 
13. Øveaften 
17.-19. Nytårsweekend på Borremose 

Efterskole 
20. Øveaften 
25. Spille v/FDF Vestbjergs 50 års 

jubilæum 
27. Øveaften 
 
Februar 

03. Øveaften 
10. Øveaften 
17. Vinterferie 
24. Øveaften 
 
Marts 

03. Øveaften 
7.-9. FDF Tamburstævne 
10. Øveaften 
17. Øveaften 
24. Tamburkorpsstævne 
31. Øveaften 
  
April 

07. Øveaften 
14. Øveaften 
21. Påskeferie 
28. Øveaften 
 

 
 
 
Maj 

05. Øveaften
12. Øveaften
19. Øveaften
26. Øveaften
 
Juni 

02. Øveaften
09. Pinseferie
16. Øveaften
23. Afslutning
 

Forhindret til en mødeaften? 

Husk at melde afbud til Mona Jensen, 40187128,  
Nanna Hesselvig, 29915324 eller Pia Jødal, 
30420263. 
 
Vi glæder vi os til et nyt år med masser af 
musik, sang og glade musikanter 
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 PUSLINGE  TIRSDAG 16.45 – 18.15

Program – faste møder 

Januar 

07. Musikmærke
14. Musikmærke
21. Spilleaften 
28. Værksteder
 
Februar 

02. Lysgudstjeneste i kirken 
04. Værksteder
11. Værksteder
18. Vinterferie 
25. Løb 
 
Marts  

02. Fastelavn i hallen 
04. Tur i det blå. Husk lommelygte
11. Teater 
18. Teater 
25. Lejrpude 
 
April  

01. De unge på banen 
08. Gud og Spaghetti (mødes i kirken)
15. Påskeferie 
22. Forberede kredsweekend 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 
29. Bål 

 

 
 
Maj 

06. Cykeltur
13. Vi er ude på noget 
20. 5 km
27. Trangia – udekøkken 
 
Juni 

03. Fisketur (bringes/hentes) 
10. Fælles afslutning 
27.-29. DUKA Event, Aalborg 
29/6-3/7 Sommerlejr (fortsat fra DUKA 

Event) puslinge og tumlinge 
 
Juli 

Sommerferie 
 

August 

Uge 34 Opstart
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 TUMLINGE  TORSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

Januar 

09. Foder til vinterens fugle….. 
16. ….. og lave det færdig 
23. Løb (ude) 
30. Vi kigger på stjerner 
 
Februar 

02. Lysgudstjeneste i kirken 
06. Fastelavnsmasker 
13. Fastelavnsmasker 
20. Vinterferie 
27. På besøg hos Falck (mere info 

senere) 
 
Marts  

02. Fastelavn i hallen 
06. Kuglebanekonkurrence 
13. Vikingetema, mad (ude) 
20. Vikingetema, skrifter  
27. Vikingetema, Lindholm Høje 

(bringes/hentes) 
 
April  

03. Kodestafet 
10. Bålaften 
17. Påskeferie 
24. Fri pga. Kredsweekend 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 

 
 
Maj 

01. Tur ud af huset (forældrekørsel)
08. Lagkageløb 
15. Cykeltur. Mødes kl. 18 m/cykel og 

hjelm 
22. Bål- og sangaften 
29. Kr. Himmelfartsferie 
 
Juni 

05. Tumlingeafslutning 
10. Fælles afslutning (tirsdag) 
27.-29. DUKA Event, Aalborg 
29/6-3/7 Sommerlejr (fortsat fra DUKA 

Event) puslinge og tumlinge 
 
Juli 

Sommerferie 
 

August 

Uge 34 Opstart
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 PILTE  ONSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

Januar 

08. Filmaften 
15. Madperle 3 og knob 
22. Madperle 3 og knob 
29. Skøjtetur, Aalborg 18-20.15 (mere 

info senere) 
 
Februar 

02. Lysgudstjeneste i kirken 
05. Madperle 3 og knob 
12. Madperle 3 og knob 
19. Vinterferie 
26. Uhyggeligt mørkeløb 
 
Marts  

02. Fastelavn i hallen 
05. Legens aften
8.-9. Pilteweekend m/Mini SAGA 
12. Fri pga. weekendtur 
19. Skøre rekorder 
26. Skøre rekorder 
 
April  

02. Pionerperle 2 
09. Pionerperle 2 
16. Påskeferie 
23. Pionerperle 2 og hyggebål 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 
30. Fri 

 
 
Maj 

06. Sælge Kredshuslodseddel (tirsdag)
07. Aflyst (vi mødes tirsdag til salg af 

lodsedler) 
14. Klatring i Ulsted, klatreperle 4
21. Bålmøde 
28. Besøg hos KFUM, Lindholm 

Spejderne, se på flagermus 
 
Juni 

04. Pilteafslutning i Aslundskoven
10. Fælles afslutning (tirsdag) 
11. Aflyst pga. fællesafslutning tirsdag
27.-29. DUKA Event, Aalborg 
 
Juli 

05.-12. Sommerlejr i  Østrig 
 

 

August 

Uge 34 Opstart 

OBS – NYT I PILTEKLASSEN 
Til alle forældre: 

Vi opretter pr. 1/1-2014 en særlig SMS 
mobilkontaktgruppe for forældre med børn i 
pilteklassen. I har selv valgt jeres primære 
mobil kontakt nr. I får fremover en SMS fra 
FDF Pilte, hvis der er ændringer i 
programmet, særlige mødetider, ud af huset 
arrangementer med egen deltagerbetaling, 
hjælp til forældrekørsel m.v. Herved slipper 
vi for give børnene en masse sedler med 
hjem. Vi håber I vil tage godt imod ordningen 
og give retursvar ved modtagelse af SMS. Vi 
benytter stadig online tilmelding til 
ture/arrangementer m.v. 
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 VÆBNER                                       TIRSDAG 19.00 – 21.00 

Program – faste møder  

Januar    

07. Pandekageløb 
14. Wii aften 
21. 1. hjælp - mærke 
28. 1. hjælp - mærke 
 
Februar 

02. Lysgudstjeneste i kirken 
04. Tømmerværksted 
11. Tømmerværksted 
18. Vinterferie 
25. Væbneraften
 
Marts 

02. Fastelavn i hallen 
04. Kort, gps og kompas i 

Aslundskoven 
08.-09. Mini SAGA-løb med overnatning
11. Fri 
18. Væbneraften
22.  Loppemarked i Hallen 
25. Aftenbyløb 

 
 
 
 
 

 
April 

01. Mærkeaften 
08. Pionerarbejde 
15. Påskeferie
22. Forberede Kredsweekend 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 
29. Fri
 
Maj 

06. Sælge Kredshuslodseddel 
13. Klatrevæg, Ulsted 
20. Udflugt
27. Shelterhygge på Skiveren 
 
Juni 

03. Forberede sommerlejr 
10. Fælles afslutning 
27.-29. DUKA Event, Aalborg 
 
Juli  

5.-12. Østrigs-tur
 

August  

Uge 34 Opstart
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 SENIORVÆBNER                                                         TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder  

Januar 

07. Krudt og kugler 
14. Store vaskedag 
21. Filmaften 
28. Det Kolde Gys 
 
Februar 

02. Lysgudstjeneste i kirken 
04. Find hjem, Børge 
07.-09. Hyttetur 
11. Fri pga. hyttetur 
18. Vinterferie 
25. Løb for livet
 
Marts 

02. Fastelavn i hallen 
04. Når ulykken sker 
11. Bålmærke 
18. I bestemmer
25. Vi skal på McDonalds. Mødetid kl. 

18. Husk cykel 
 
April    

01. Pis med ungerne 
08. Aflyst. Ændret til 9. april 
09. Tur til FDF Ø. Hassing 
15. Påskeferie 
22. Kan den flyde 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 
29. Fri pga. kredsweekend 
 

 

Maj    

06. Sælge Kredshuslodseddel 
(eftermiddag) 

13. Kanoaften
20. Leg med mad (gammelt tøj) 
27. Fri pga. Væbnermesterskab 
28/5-1/6 Væbnermesterskab i København
 
Juni  

03. Fri pga. Væbnermesterskab 
10. Fælles afslutning 
 
Juli 

05.-12. Sommerlejr i Østrig 
 
August 

Uge 34 Opstart
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 SENIORER                                                       TIRSDAG 19.00 – 21.00

 
Program faste møder 

Januar 

07. FDF-Liv 
14. Stræbermærke 
21. Spil den! 
25.-26. WASA WASA
28. Fri 
  
Februar 

01. VM Hotspot 13.00-17.00 
02. Lysgudstjeneste i kirken 
04. Fri 
11. Roulade 
18. Vinterferie 
Uge 8 Seniorkurser
25. Forberede gudstjeneste 
 
Marts 

02. Fastelavn i hallen 
04. Forberede gudstjeneste 
11. Forberede gudstjeneste 
18. Gudstjeneste (dato flyttes evt.)
25. Challenge of the week 

 
 
April    

01. Fri
5.-12. Hverdagslejr (VM Hotspot og 

forberedelse af kredsweekend) 
15. Påskeferie
16.-21. Seniorkursus 
22. Forberede kredsweekend 
25.-27. Kredsweekend på Klitten 
29. Fri
 
Maj    

06. Masterchef
13. Hvor langt kan vi gå? 
20. Forberede VM-finale 
28/5-1/6 VM-finale
6.-9. Vandring niveau 13 
 
Juni  

10. Fælles afslutning 
 
Juli 

05.-12. Sommerlejr i Østrig 
 
August 

Uge 34 Opstart
 

 
 
  

Husk, at seniorerne har deres egen 

Facebookside, hvor du kan holde øje 

med ændringer i programmet, se 

billeder, videoer mv. Er du ikke med 

i ”gruppen” så få Michelle til at 

invitere dig med  

 

https://www.facebook.com/groups/

417584064925150/w.facebook.co

m/groups/417584064925150/ 

 


