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SAGA, lejre, engagerede ledere – og meget 
andet 
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 KONTAKTPERSONER*

Formand 
Jan Gaarn  29 89 67 44 
gaarn@fdf.dk  
 

Kredsledelse 
Jan Mørch 40 50 98 66 
j.morch@mail.dk  
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 
gaarn21@gmail.com 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Julius Batsberg 
Jens Lynge 
 
Tumlinge 
Pernille Andersen* 98 25 57 07 
ja-pe@mail.dk 
Pernille Skourup 60 46 06 02 
Lars Poulsen 30 21 45 03 
Kim Tranholm Nørgaard  30 26 45 45 
Nanna Christensen  
Viktor Bach Nielsen 
 
Pilte  
Lars Gade* 22 59 36 67 
lars_gade@stofanet.dk 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Mette Mølgaard 22 88 15 40 
Anne Landgrebe 30 63 40 45 
Poul Bislev (deltid) 40 63 67 73 
Christian G. Jensen  
Frederik Lund 
 
Væbnere 
Jan Mørch*  40 50 98 66 
j.morch@mail.dk 
Jesper K. Nielsen 30 68 25 70 
Lisa Sørensen 22 12 53 11

 
Seniorvæbnere 
Per Rebsdorf* 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
Steffen Næss Schmidt 22 26 53 01 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
 
Seniorer  
Michelle Jensen* 30 24 75 59 
m.werenberg@hotmail.com 
 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
mona@fdf.dk 
 
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 27 87 57 07 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
Kredshuset 
Tårnvej 10 98 25 51 35 
Knud Erik Stevn (pedel) 40 42 29 68 
ike@stevn.eu 
 
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   
Uge 2 Opstart 
5. Ledermøde 
 
Februar   
01. Lysgudstjeneste 
2. Ledermøde 
15. Fastelavn 
Uge 8 Kurser 
 
Marts 
02. Ledermøde 
06. Funky Disco (væbner) 
26.  Sing-in (Sangaften) 
Uge 14 Seniorkurser 
 
April 
10.-12. Kredsweekend 
13. Ledermøde 
24.-25. GUF-kursus (leder) 
  
Maj 
04. Ledermøde 
12. Kredshuslodseddelsalg (tirsdag) 
14-17. VM  
 
Juni 
01. Ledermøde 
09. Sæsonafslutning (tirsdag) 
16.  Sæsonplanlægning (leder) 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse (info 

om afgang/hjemkomst senere) 
 
Juli 
31. Deadline Myretuen 
 
Husk, at kalenderen opdateres løbende på 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 

Vil du give os en hånd? Vi 

kan altid bruge lidt ekstra 

hænder. Bl.a. i køkkenet på 

vores ture eller når vi 

deltager på Limfjordsfest. 

Kontakt gerne formand Jan 

Gaarn på 29 89 67 44 

 

Weekendlejr på Klitten fra 

10.-12. april 

 

Sommerlejr på Lejrcenter 

Store Claus i Ganløse uge 

27 

 

Limfjordsfest lørdag 

29. august 

http://www.fdf.dk/vesterhassing
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 NYT FRA FORMANDEN 

Formand Jan Gaarn: 
 
Godt nytår til alle FDF’ere i FDF Vester Hassing 
Velkommen tilbage efter en dejlig juleferie. Vi håber, I alle har nydt julefreden, spist julegodter, fået 
hygget en masse og nu er klar til at starte op til FDF igen. Ledere, hjælpeledere, kredsledelse og 
bestyrelse har også fået en velfortjent juleferie, og er nu klar med et nyt spændende FDF program. Vi 
glæder os til at komme i gang og ser frem til et fedt forår, en super sommer og en helt fantastisk 
sommerlejr i København (hvert 10. år tager FDF Vester Hassing til København på sommerlejr, en dejlig 
tradition, som vi håber, du vil med på og som du hører nærmere om i løbet af foråret). 
 
2015 i FDF, er med fokus på oplevelser. Fede oplevelser, 
oplevelser der flytter dig, oplevelser der fylder dig og 
oplevelser sammen med kammeraterne. FDF skaber 
oplevelser og vil i løbet af foråret og sommeren uploade 
en masse oplevelser på fdf.dk. Måske har du lyst til at 
dele dine FDF oplevelser med andre rundt om i Danmark, spørg din leder om hjælp til at fortælle din 
historie på fdf.dk.  
 
FDF oplevelser kan også foregå på tværs af flere forskellige kredse f.eks. sammen med vores netværk. 
Sidst i januar er alle ledere inviteret til en stor fælles FDF-hygge aften på Hvide Klit. Her bliver der 
mulighed for at møde en masse andre ledere, mulighed for at ”netværke” på tværs af alder og kreds og 
mulighed for at fortælle en rigtig ”FDF røverhistorie”. 
 
Senere på året bliver der lavet et arrangement for alle FDF’ere i vores netværk. En arbejdsgruppe er godt i 
gang med planlægningen, men holder kortene meget tæt ind til kroppen. Så hvad der kommer til at 
foregå, ved vi endnu ikke noget om, vi må vente med spænding… 
 
Hen mod sommer vil alle FDF oplevelserne kulminerer 
med FDF’s varemærke No. 1 – Sommerlejren. 
Sommerlejren er den oplevelse, der fylder mest i en 
FDF’er. Sommerlejren er den fedeste oplevelse, en 
oplevelse man altid vil huske. Som tidligere nævnt har vi 
i FDF Vester Hassing en tradition for at tage til 
København hver 10. år, sidst var i 2005, så i år tager vi 
afsted igen. Vi håber, at vi her kan samles på en 
sommerlejr, hvor vi kan slutte en super fantastisk FDF 
sæson, med en rygsæk fyldt af oplevelser, oplevelser som 
er til dig og som du må få med resten af livet. 
 
 
Vi glæder os til oplevelsesåret 2015 i FDF –  
og håber du vil være med☺ 
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 LANDSMØDE 2014 

 
Formand Jan Gaarn: 

 
 
 

 
I november 2014 holdt FDF Landsmøde i Nyborg. Her mødtes repræsentanter fra alle FDF kredse i hele 
landet for at diskuterer og beslutte vigtige emner omkring FDF. Her blev debateret og diskuteret rigtig 
mange spændende emner, som vedrører FDF. Emner som vedrører vores landsforbund og emner, som 
også vedrører vores kreds, netværk og landsdel. 
 
FDF’s landsmøde vedtog bl.a. en ny Ambition. En ambition som beskriver og sætter retningen for, hvor 
FDF er på vej hen. Ambitionen er et værktøj til at arbejde ud fra. Den er et værktøj til at beskrive og 
fortælle om, hvad FDF er for en størrelse. Ambitionen er noget vi som ledere, kredsledelse og bestyrelse 
kan bruge som idegrundlag for et endnu bedre FDF arbejde. 
 
Sammen med Ambitionen blev der på landsmødet også 
vedtaget 2 udviklingsmål, som begge understøtter den 
overordnede ambition, men som gør det hele lidt mere 
spiseligt ude i den almindelige FDF kreds. Nu kan vi for alvor 
se ideerne bag ambitionen, og vi kan spejle os i de muligheder 
der nu er lagt foran os. Vi kan i FDF Vester Hassing nu bruge 
ambitionen og udviklingsmålene til at skabe en endnu bedre 
FDF kreds med. 
 
Med alle de mange ord og sætninger skal vi nu sammen med 
vores netværk, landsdel og forbund, skabe vores lokale FDF 
kreds. Vi skal bruge ambitionen på den måde som passer godt  
ind i vores kreds. Vi skal bruge udviklingsmålene som en 
positiv rettesnor for, hvad vi vil med vores kreds. 
 
 
Men faktisk så gør vi rigtig mange af de ting, allerede i dag. Vi 
samarbejder med kirken, skolen og kommunen. Vi danner 
fællesskaber til hvert klassemøde, mellem børn/børn og 
mellem børn/voksne. Vi tilbyder en fritidsaktivitet, som er for 
alle, også for dem som måske ikke altid passer ind i rammen i 
klassen på skolen. Vi er synlige i vores nærområde, men også 
hos Kommunen og i medierne OSV. Så bare sæt i gang og vær 
med. 
 
 
Vi håber, at I alle vil være med til at arbejde med FDF’s nye 
ambition og udviklingsmål. 
 
Læs meget mere om FDF’s Landsmøde, ambition og 
udviklingsmål på fdf.dk 
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN  

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Landsmøde 2014 – FDF har fået en Ambition 
 
Formand Jan Gaarn og Kredsleder Steffen Næss Schmidt 
har været til FDF landsmøde i november sammen med 500 
andre FDF´ere. Landsmøde er FDF´s beslutningsorgan og her 
sættes rammerne for FDF´s arbejde i hele landet for 2 år ad 
gangen.  
 
Overordnet set bød dette landsmøde på en ny ambition for 
FDF og nye udviklingsmål om måden vi hjemme i kredsene 
skal arbejde på frem mod næste landsmøde i 2016.  
 
Der blev diskuteret skolereformens betydning for FDF, March og Lejr sangbog som app og meget mere.  
 
Vores nye mærkesystem 
Et andet spændende punkt var også hovedbestyrelsens reaktion på kredsenes tilbagemelding om 
plastikmærkernes dårlige kvalitet. Landsmødet besluttede, at man ville beholde farvede mærker frem for 
kun ”kedelige” stålmærker. Hovedbestyrelsen skal nu undersøge om mærkerne Fremadrettet, kan 
produceres som farvede stålmærker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Landslejr 2016 – Datoen er sat 
Datoen er sat for FDF Landslejr 2016. Det bliver 7. juli -15. juli 2016. Landslejren afholdes hvert 5. år på 
FDF´s Fritidscenter Sletten ved Silkeborg. Sidst i 2011 var der 14.000 deltagere. Landslejr må siges at 
være den største og fedeste FDF oplevelse man kan forestille sig. Landslejr er for pilte og opefter. Er du 
klar til at få gåsehud på armene af begejstring, så kan du godt begynde, at glæde dig til en oplevelse for 
livet. Landslejrudvalget er allerede nedsat af en gruppe dygtige FDF´ere fra hele landet, og de er allerede 
i gang med at planlægge en fantastisk oplevelse for dig. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fra Landsmøde 2014 

Plastikmærkerne gav debat på Landsmødet 

Fra Landslejren i 2011 
FDF Vester Hassings indgangsportal fra Landslejr 2011 
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Ganløse  
Sommerlejr 2015 
 

 

 NYT FRA KREDSLEDELSEN 

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Sommerlejr 2015 – Uge 27 i Ganløse 
 
Årets sommerlejr går i år til Hytten Store Klaus nær Ganløse.  
 
Der er i kredsen tradition for at afholde sommerlejr i 
Københavnsområdet hvert 10 år. Sidst i 2005 var kredsen med 146 deltagere på sommerlejr i Hytten, 
Jonstrupvang, i Ballerup. Denne sommerlejr bød, ud over 
traditionelle FDF aktiviteter i lejren, også på oplevelser som: 
Besøg i FDF´s hovedsæde Rysensteen, seigtseeing i København 
med besøg i Rundetårn, kanalrundfart og Tivoli. 
 
Dette års sommerlejr er en kredssommerlejr, 
hvilket betyder, at alle lige fra puslinge til 
seniorer deltager. 
 
Sommerlejren kommer med garanti til at byde 
på lige så spændende FDF-oplevelser som i 
2005, som du bare må opleve i fællesskab med 
dine FDF venner.  
 
Reserver derfor allerede nu uge 27 til FDF Sommerlejr 2015. 
 
Forældre/bedsteforældre – Vil I med? 
Kredsen har altid brug for flere hænder – også på en stor 
sommerlejr, hvor hele kredsen deltager. Vi er afhængige af Jeres 
hjælp for at få et så stort arrangement til at fungere optimalt. Har 
du/I lyst til at komme med på sommerlejren og være en del af et 
praktisk køkkenteam på ca. 8 m/k og samtidig snuse lidt til FDF 
livet i en uges tid, så er du yderst velkommen. Giv allerede nu den 
enkelte klasseleder besked, hvis du gerne vil med. 
 

Udflugt til Bakken eller Tivoli for alle – måske  

Kanotur for de store på Mølleåen fra Furesø til Øresund – helt klart 

Hjælpere og køkkenteam hædres for deres hjælp på 
Sommerlejr 2012 
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN  

Kredsleder Steffen Næss-Schmidt: 
 
Beretning fra Landsmøde 2014 
 
Jan Gaarn og Steffen Næss-Schmidt har været til 
Landsmøde 2014. 
 
Fredag aften inden Landsmøde 2014 afholdtes traditionen 
tro gudstjeneste i Nyborg vor Frue Kirke. FDF 
Landsorkester leverede musikken med et præludium, så de 
små hår rejste sig på armene under de hundredvis af blå 
skjorter. Efter gudstjenesten kunne FDFs formand Jonas 
Koldby Kristiansen så indlede landsmødet med sin 
beretning i kongressalen på Hotel Nyborg Strand. Aftenen 
sluttede med fællesmøder i landsdelene. 
 
Lørdag arbejdede Landsmødet med debat og afstemning 
om dagsordenens punkter. I Pauserne kunne man opleve 
den store kreativitet og det enorme engagement, der 
gennemsyrer FDF i de mange stande for forskellige udvalg 
og FDF højskoler mm. Efter dagens arbejde var der 
foredrag og debat med kirke- og kulturminister Marianne 
Jelved, workshops om de netop vedtagne delmål og til slut  
underholdende FDF revy. 
 
Søndag efter andagten var der debat og afstemning om 
dagsordenens resterende punkter samt valg til 
hovedbestyrelsen. I pausen kunne man høre FDF 
Landsorkester på gangen. Landsmødet er en fantastisk 
oplevelse. Her fornemmer man virkeligt, hvor stor 
betydning FDF har haft og stadig har i Danmark. Men selv 
om Landsmødet er FDFs lovgivende forsamling og således 
kan forekomme både stort og meget vigtigt, så er det 
vigtigste møde altid det næste klassemøde hjemme i 
kredsen. Det er her engagerede frivillige skaber gode 
oplevelser for børn og unge. Oplevelser, der gør dem 
klogere på sig selv og på fællesskabet. Uden disse møder, 
ville der ikke være noget Landsmøde! 
 
 

Fakta om FDF og Landsmøde: 
• Der er 380 FDF kredse fordelt ud 

over hele landet 
• Kredsene er selvstændigt 

arbejdende foreninger, der er 
samlet i Landsforbundet 

• Kredsene mødes hvert andet år på 
Landsmødet og vælger i 
fællesskab en bestyrelse, kaldet 
Hovedbestyrelsen, til at forestå de 
fælles forbundsaktiviteter 

• Medlemmer af Hovedbestyrelsen 
vælges på Landsmødet for en 
periode af 4 år og vælges 
forskudt, således at det på hvert 
Landsmøde kun er halvdelen af 
Hovedbestyrelsen, der udskiftes 

• Ud over valg til Hovedbestyrelsen 
vedtager kredsene også budget 
og handlingsplan for den 
følgende 2 årige periode frem til 
næste landsmøde samt når det er 
aktuelt; andre sager af fælles 
interesse f.eks. køb og salg af 
ejendomme, forbundsskjorte og 
mærker 

• Med mere end 100 medlemmer 
har Vester Hassing 2 mandater på 
Landsmødet 

• Mandaterne gives til 
bestyrelsesformænd og 
kredsledere 

Formand Jan Gaarn under Landsmødet 2014 Fra gudstjenesten i Vor Frue Kirke 
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 VORES HELT EGEN BUTIKSBESTYRER 

 
Redaktøren: 

En hel del af I FDF’ere – og jeres forældre – har mødt op 
oplevet vores helt egen butiksbestyrer, Peter Larsen. 

Peter har været en del af vores kreds i en menneskealder. Det 
startede faktisk med Peter’s egne børn og hustruen Helle, som 
gik til FDF. Og hvis Peter skulle se noget til dem, ja, så måtte 
han jo være der, hvor de var. Nemlig ved FDF. 

Derfor sagde Peter i første omgang ja til at være med på vores lejre og give en hånd i køkkenet. Rigtigt 
mange af os har helt bestemt spist af Peters skønne mad og gennem årene er det blevet mange tusinde 
vis af skrællede kartofler og litervis af brun sovs. Når Peter fortæller af alle hans sjove historier, husker 
han bl.a. om dengang, han måtte sende en opskrift på brun sovs med en lille FDF’er hjem, for ”så god en 
sovs havde han aldrig fået”. Gennem tiderne har Peter også flere gange blevet bedt om at finde en 
”røgvender” og om at bage lidt ”moderkager”☺. Altid bliver der svaret med et smil om munden – og med 
en god, jysk udtale. 

For over 20 år siden overtog Peter ansvaret for vores butik i Kredshuset. Den er siden hen blevet passet – 
i årevis sammen med Peters virke både som ”mad-Peter” og som leder for pilte og seniorer.  

Peter åbner FDF-butikken 55 Nord hver tirsdag kl. 18. Her forhandler Peter alt, hvad en FDF’er, eller andre 
friluftsinteresserede, kan ønske sig. De mest handlede varer er selvfølgelig vores forbundsskjorte, der 
gennem tiderne har ændret sig en del. Fra grå uniform/kjole, til strikketrøje, til skjorte og igen til den lyse 
blå skjorte, som vi kender i dag. Derudover sælges der selvfølgelig masser af dolke og spisesæt. 

I butikken sælger Peter også rygsække, støvler og 
soveposer. Alt, hvad der findes af varer på 
www.55nord.dk, dog opfordrer Peter sine kunder til, evt. 
først at mærke, føle og prøve hos f.eks. Spejdersport i 
Aalborg, som forhandler samme varer, inden man så 
køber hos Peter. Det kan nemlig være svært, at bestille 
de rigtige støvler hjem☺ 

Husk, at når du køber dine varer gennem vores egen 
butik sparer du porto-gebyret OG så får FDF Vester 
Hassing et 
lille symbolsk beløb til Kredskassen.  

Husk, at Peter står klar om tirsdagen ellers ringer du blot til ham på mobilen 27875707. 

En af de mest solgte varer er rygsække Kunder i Peters butik 

Her er butikken stillet op i teltet ved årets Julemarked 

http://www.55nord.dk
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 THE BLUE ONES 

Redaktøren: 

Tidligt på foråret i 2014 så det ud til, at det gode, blå band – 
The Blue Ones – måtte lukke og slukke, da et par 
bandmedlemmer skulle fraflytte lokalområdet. Annika tog til 
Århus for at læse og Johannes L arbejder på en efterskole i 
Århus. 

Tilbage stod tre unge mænd, to tovholdere og formanden for 
musikkredsen, som ikke mente, at eventyret om The Blus 
Ones skulle slutte i 2014. Der blev hurtigt indkaldt til åben 
audition i FDF Vester Hassing og FDF Øster Hassing. 
 
Og se, det kom der en masse godt ud af, for en flok håbefulde 
unge FDF-medlemmer havde ikke bare lyst til at spille musik 
og synge, men KUNNE rent faktisk også få lidt toner ud☺ Der 
er blevet øvet, sunget, skrålet, trampet i pedaler, øvet i noder, 
stemmelejer, rock, pop, tekster, engelsk og alt mulighed andet 
– hver eneste onsdag siden sommerferien. 
 
Og som mentorer eller læremestre har vi: 
 
- Michael, som er chefkokkeelev på Hals Hotel 
 
- Jes, som er i snedkerlære i Vester Hassing 
 
- Johannes M, som er ”farmeren” fra Dronninglund 
 
- Søren, der er maskinsnedker hos PM Træ i Vester Hassing 
 
Jes, Johannes og Michael har tidligere spillet i bandet, men er 
nu ”degraderet” til mentorarbejdet. Jes arbejder med stemmer, 
Michael lærer fra sig på bas og guitar og Johannes er en ”ørn” 
med en trommestik. Søren, ja, han er alt-mulig-mand – DOG ikke på noget instrument eller skønsang… 
 
Ambitionerne for The Blue Ones er ikke store. De ved godt, at der er en del arbejde, der skal gøres, inden 
de er klar til at give koncerter, men hele det nye band klør på med stor iver, og lad os se, om vi ikke snart 
får dem at høre – et eller andet sted i det nordjyske. 
 
Vi glæder os til at følge med☺ 

Bagerst fra venstre ser vi: Michael, Jes, Søren, Johannes, Nikolaj, Nicoline, Silja, Victor, Nicklas og Leander 

Fakta om The Blue Ones: 
 

• Leander, 13 år. Går i 6.A på Gandrup 
Skole. Spiller bas, klaver/keyboard. Den 
bedste sang ”Sweet child of mine”. 
Drømmer om at blive millionær 
 

• Silja, 13 år. Går i syvende på Vester 
Hassing Skole. Synger. Vil rigtigt gerne 
synge og spille ”Shower” med Beckey G. 
Drømmer om at beholde OG få en dejlig 
familie 

 
• Nicoline, 13 år. Går i syvende på Vester 

Hassing Skole. Synger. Vil rigtigt gerne 
synge og spille ”Grenade” med Bruno 
Mars. Drømmer om at blive skuespiller 

 
• Nikolaj, 12 år. Går i 6.B på Gandrup 

Skole. Bor i Øster Hassing. Spiller guitar, 
både akustisk og el. Spiller bare al den 
musik, der foreslås. Drømmer om, at leve 
af, at lave videoer til You Tube 

 
• Victor, 14 år. Går i syvende på Vester 

Hassing Skole. Spiller på trommer. Vil 
rigtigt gerne spille ”Waterline” med 
Dizzy Mizz Lizzy. Drømmer om, at leve af 
at spille på trommer 

 
• Nicklas, 14 år. Går i ottende klasse i 

Vejgaard. Spiller guitar, trommer, bas. Vil 
rigtigt gerne synge og spille ”Hell Yeah” 
med Rev Theroy. Drømmer om at leve af 
at lave musik 

Der hygges også uden for øvelokalet. Især når der er kage, 
hvilket der er hver onsdag ☺ 
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 JULEMARKED OG LOPPEMARKED 

Redaktøren: 
 
Traditionen tro åbnede FDF Vester Hassing igen for julen, da vi 
bød indenfor til Julemarked og Loppemarked i Kredshuset 
søndag 23. november. Allerede inden åbning kl. 13 var der 
fuldt med gæster på pladsen. Gæster, som dels ventede på at 
komme ind og købe lopper i den stopfyldte hal, men også 
gæster, som ventede på at få indkøbt årets adventskrans og 
kalenderdekoration. 
 
I teltet foran Kredshuset var der dækket op med lækkerier af dekorationer, pyntegrønt, lav-selv-
dekorationer og FDF-butikken. Inde i Kredshuset fyldtes alle 
rum med masser af jul, salg af gløgg,  
bolcher, tombola, lykkehjul og ikke mindst Luciaoptog af vores 
FDF-pilte. 
 
Forud for et Julemarked og et loppemarked går rigtigt mange 
forberedelsestimer og herfra skal lyde en kæmpe tak til alle jer 
hjælpere, som har hjulpet til med at bage, lave dekorationer, 
gevinster, samle lopper, sortere, stille op, rydde af. Det både 
ledere, forældre og andre hjælpere. Uden jeres store hjælp kan 
vi ikke – år efter år – stille op med et så flot og velbesøgt 
marked. 
 
I år var rekordstort på besøgstal. Det er længe siden vi har haft 
så mange gæster på en gang i Kredshuset. Huset emmede af 
glade gæster og julehygge hele eftermiddagen. 
 
Tak til alle – både gæster og hjælpere. Uden jer fik vi ikke så 
fin en start på julen. 
 
Husk, at der er flere billeder på vores hjemmeside: 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 
 
 

Pladsen foran Kredshuset lige inden åbning kl. 13 

Der bages æbleskiver i køkkenet 

”Dronningen/Skrotten” (alias Charlotte) i sit es som 
auktionsmester 

Den flotte tombola med masser af skønne gevinster 

Tamburkorpset på tur gennem byen 

Luciaoptog af piltene 

http://www.fdf.dk/vesterhassing
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 ENGAGERENDE LEDERE (MED LIDT VINDERMENTALITET) 

Redaktøren: 
 
I FDF Vester Hassing er vi glade for vores 
engagerende ledere. For uden dem ville vi ikke 
have så stor en kreds, med så mange glade FDF’ere. 
 
I lederflokken gælder det mest om at have det 
sjovt, nyde at være sammen med ungerne, lave fede 
møder – MEN OGSÅ OM AT VINDE…. 
 
I år vandt vi – selv over Sønderholm-Frejlev (vores 
værste/bedste konkurrent) 
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer har gennem 
flere år deltaget i SAGA-løb, som finder sted om 
efteråret og er et natløb for FDF-kredse i 
Nordjylland. I år deltog 102 FDF’ere fordelt på 23 
hold, som blev lukket ud i Rold Skov. Udover 
konkurrencen blandt holdene, findes der også en postkonkurrence, som kredsene kan vinde.  
 
OG i år ville vi i Vester Hassing vinde… Og da årets tema var ”Krimi”, ja, så satte vi Betjent-Jan til at lave 
den fedeste krimipost. Og se lige, hvad der skete? Vi vandt i år pokalen for årets bedste SAGA-løbspost. 
Super fedt og kæmpe tillykke til Jan M med følge, for den spændende post. 
 
  

 DEN DIGITALE VERDEN 

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Onlinebetaling – Nu med link til indbydelse 
 
Efter ønske fra flere forældre, bliver der nu sat et link 
ind på hjemmesiden under online tilmelding med 
indbydelsen til det arrangement/lejr man kan tilmelde 
sig. Man har således mulighed for at se den udleverede 
papirudgave af indbydelsen online med afgangstider/ 
hjemkomst og pakkeliste m.m. 
 
Husk, at nogle af de større klasser også har 
deres egen side på Facebook. Spørg din leder, 
hvis du er i tvivl. 
 
God fornøjelse med www.fdf.dk/vesterhassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postvinderholdet bestod af ledere fra FDF Vester Hassing, nemlig Jesper, Per, Mette, 
Mettes kæreste, Jan M og Steffen. Og det ser da ud til, at de har hygget sig gennem 
natten 

http://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 SpotPris afspejler dagsprisen på el. På den fælles nordiske elbørs, Nord Pool, fastsættes 
prisen et døgn inden den fysiske levering. Beregnet over en længere periode er Energi Nord SpotPris den 
billigste løsning, men dag for dag kan prisudsvingene være betragtelige. Ofte på flere hundrede procent. 
 
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 Inga, 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. 
 
 

http://www.energinord.dk/foreningsel


Myretuen 99 2015 
 
VESTER HASSING Side 14

 

 TAMBURKORPS  MANDAG 18.00 – 20.15 

 
Program – faste møder 

Januar  
05. Øve aften 
12. Øve aften 
19. Øve aften 
26. Øve aften 
30/1-1/2 Nytårsweekend Borremose 

Efterskole 
  
Februar   
02. Øve aften 
09.  Øve aften 
16. Vinterferie 
23. Øve aften 
 
Marts 
02.. Øve aften 
06.-08. FDF Tamburkorpsstævne 
09. Øve aften 
16. Øve aften 
23. Øve aften 
30. Påskeferie 
  
April 
06. Påskeferie 
13. Øve aften 
20. Øve aften 
27. Øve aften 
 

 
 
 
Maj 
04. Øve aften 
11. Øve aften 
18. Øve aften 
25. Pinseferie 
 
Juni  
01. Øve aften 
08. Øve aften 
15. Øve aften 
22. Afslutning 
 
 
 

 
Billeder fra Julemarked i FDF Vester Hassing, november 2014 

 
Forhindret til en mødeaften? 

Husk at melde afbud til Mona Jensen på 
40187128 eller til Pia Jødal på 30420263. 
 
Vi glæder vi os til et efterår med masser af 
musik, sang og glade musikanter☺ 
 
 
 
 
 
 
 

Billeder fra Havnefesten i FDF Strandby, august 2014 
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 PUSLINGE  TIRSDAG 16.45 – 18.15

Program – faste møder 

Januar 
06. Spilleaften 
13. Isskulptur 
20. Gud og Spaghetti (vi mødes i 

kirken) 
27. Spøgelsesløb – husk lommelygte 
 
Februar 
01. Lysgudstjeneste (søndag kl. 16.30 i 

kirken) 
03. Lejrpude 
10. Musikmærke 
15. Fastelavn i hallen (info senere) 
17. Vinterferie 
24. Musikmærke 
 
Marts  
03. Bålmad 
10. Værksted 
17. Værksted 
24. Mødet flyttet til torsdag 
26. Sing-in for hele kredsen (torsdag) 
31. Påskeferie 
 
April  
07. Forberede kredsweekend 
10.-12. Kredsweekend 
14. Myren Mark og Myren Maren 
21. Myren Mark og Myren Maren 
28. Bål og dolk 

 
 
Maj 
05. Trangia – udekøkken 
12. 5 km – husk gåsko 
19. Troldeløb 
26. Spilleaften 
 
 
Juni 
02. Fisketur (bringes/hente, info 

senere) 
09. Fælles afslutning 
 
Juni - juli 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse 

(info om afgang/hjemkomst senere) 
 

Puslinge og tumlinge synger julen ind ved Julemarkedet i november 2014 
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 TUMLINGE  TORSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

Januar  
8. Foder til vinterens fugle… 
15. … og smykker 
22. Bestikposer 
29. Kuglebanekonkurrence 
 
Februar 
01. Lysgudstjeneste (søndag kl. 16.30 i 

kirken) 
05. Førstehjælp 
12. Besøg ved politiet (info senere) 
15. Fastelavn i hallen (info senere) 
19. Vinterferie 
26. Overraskelse 
 
Marts   
05. Knob 
12. Danske mærkedage 
19. Kend din by – løb 
26. Sing-in for hele kredsen 
 
April  
02. Påskeferie 
09. Bondegårdsbesøg (info senere) 
10.-12. Kredsweekend 
16. Fra jord til bord 
23. Vandremærke (husk godt fodtøj) 
30. Asterix & Obelix 

 
 
Maj 
07. Asterix & Obelix – udstyr 
14. Fri 
21. Asterix & Obelix – mad 
28. Cykeltur (husk cykel og hjelm) 
 
Juni 
04. Tumlingeafslutning 
09. Fælles afslutning (tirsdag) 
 
Juni - juli 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse 

(info om afgang/hjemkomst senere) 
 
 
 

HUSK, altid at have tøj på efter 
vejret. FDF’ere – og især 
tumlingene – elsker at være ude☺ 

Tumlinge på tur til Storskovslejren 
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 PILTE  ONSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

Januar 
07. Opstartshygge 
14. Førstehjælp 
21. Førstehjælp 
28. Skøjtetur til Aalborg (info senere) 
 
Februar 
01. Lysgudstjeneste (søndag kl. 16.30 i 

kirken) 
04. Kort og kompas 
11. Videnskabstur, Urania i Aalborg 
15. Fastelavn i hallen (info senere) 
18. Vinterferie 
25. GPS løb 
 
Marts 
04. GPS løb 
11. Pioner, reb og rafter 
18. Pioner, reb og rafter 
25. Fri 
26. Sing-in for hele kredsen (torsdag) 
 
April 
01. Påskeferie 
08. Forberedelse til lejr 
10.-12. Kredsweekend 
15. Fri pga. lejr 
22. Tur til Dronninglund Storskov (info 

senere) 
29. Klatring i Ulsted. Vi mødes i Ulsted 

 
 
Maj 
06. Gårdmøde ved Poul, vi mødes 

derude (info senere) 
12. Lodseddelsalg (tirsdag) 
13. Fri 
20. Mad på bål 
27. Mad på bål 
 
Juni 
03. Pilteafslutning 
09. Fælles afslutning (tirsdag) 
 
Juni - juli 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse 

(info om afgang/hjemkomst senere) 

Pilte på weekend med overnatning i shelterne i Hammer Bakker 
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 VÆBNER                                       TIRSDAG 18.30 – 20.30 

Program – faste møder  

Januar    
06. Filmaften og popcorn, om 

overlevelse 
13. Knobtavle 
20. Tur ud af huset (info på sms) 
27. Byløb 
 
Februar 
01. Lysgudstjeneste (søndag kl. 16.30 i 

kirken) 
03. Fri, mødet flyttes til onsdag 4. 
04. Battle med FDF Dronninglund 

(onsdag, i Dronninglund og 
sammen med seniorvæbnere, info 
på sms) 

10. Forberedelse til Funky Disko 
15. Fastehavn i hallen (søndag, info 

senere) 
17. Vinterferie 
24. Forberedelse til Funky Disko 
 
Marts 
03. Forberedelse til Funky Disko 
06. Funky Disko (fredag, info på sms) 
10. Drama 6 
17. Drama 6 
24. Drama 6 

 
26. Sing-in for hele kredsen (torsdag) 
31. Påskeferie 

 
  
April 
07. Drama 6 – generalprøve 
10.-12. Kredsweekend 
14. Fri pga. kredsweekend 
21. Mad på bål 
28. Pionerarbejde 
 
Maj 
05. Pionerarbejde 
12. Kredshuslodseddel (tirsdag, info 

senere) 
19. Sejlads 5 
24. Svømning og kanoøvelser (med 

seniorvæbnere, søndag) 
26. Tur ud af huset (kanosejlads, info 

på sms) 
 
Juni 
02. Tur ud af huset – Flyvestation 

Aalborg (info på sms) 
09. Fælles afslutning 
 
Juni - juli 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse 

(info om afgang/hjemkomst senere) 

Væbnere morgenmad efter natløb, som træning til efterårets SAGA-løb 
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 SENIORVÆBNER                                                         TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder  

Januar 
06. Afslutning af dolk 
13. Mel paintball 
20. Dramamærke 
27. Væbner Mesterskab (VM, 

introduktion) 
31. VM Hotspot (lørdag kl. 13-17 i 

Kredshus, mere info senere) 
 
Februar 
01. Lysgudstjeneste (søndag kl. 16.30 i 

kirken) 
03. Fri, mødet flyttet til onsdag 4. 
04. Battle med FDF Dronninglund 

(onsdag, i Dronninglund og 
sammen med væbnere, info senere) 

10. VM Tema uge – køkken for sjov 
15. Fastelavn i hallen (søndag, info 

senere) 
17. Vinterferie (7.-8. klasses kurser) 
24. VM Tema uge – Kristendom 
27.-28. Hyttetur til Myrebo 
 
Marts 
03. Fri 
10. Test af tørkost 
14. VM Hotspot (lørdag kl. 14-02 i 

Kredshus, mere info senere) 
17. VM Tema uge – Ud i naturen 
24. Pionærmærke 
26. Sing-in for hele kredsen (torsdag) 
31. Fri 
 
April  
07. Pionermærke 
10.-12. Kredsweekend 
14. Fri 
21. VM Tema uge – Det kreative hjørne 
28. VM Tema uge – Afslutning  
 

 
  
Maj    
05. Fri 
12. Lodseddelsalg (info senere) 
19. Seniorvæbneraften 
24. Svømning og kanoøvelser (med 

væbnere, søndag) 
26. Kanotur på Teglgårdssøerne (info 

senere) 
 
Juni  
02. Udeaktivitet 
09. Fælles afslutning 
 
Juni - juli 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse 

(info om afgang/hjemkomst senere) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorvæbnere på tur til Laser Game i Aalborg, efterår 2014 
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 SENIORER                            

Program faste møder – ret til ændringer 
forbeholdes. Mødedag er lørdage, med 
mindre der står andet 

Januar 
31. VM Hotspot 
  
Februar 
01. Lysgudstjeneste (søndag kl. 16.30 i 

kirken) 
15. Fastelavn i hallen (søndag) 
28. Forberede kredsweekend 
 
Marts 
14. VM Hotspot 
26. Sing-in for hele kredsen (torsdag) 

 
April 
01.-06. Seniorkursus 
10.-12. Kredsweekend 
25. Leg og sjov med ild 
 
Maj    
12. Lodseddelsalg (tirsdag) 
13.-17. Evt. VM finale 
 
Juni 
09. Fællesafslutning (tirsdag) 
 
 
Juni - juli 
Uge 27 Sommerlejr Store Claus, Ganløse 

(info om afgang/hjemkomst senere) 
 
 
 
 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.com/groups/417

https://www.facebook.com/

