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FRED-GLÆDE-LIVSMOD 

”Glædelig Jul” – Sådan har vi hørt 
det maaange gange i december 
måned. Nu er det ovre, og der er 
et helt år til vi skal belemres med 
dette påtagede juleønske igen. OK 
– vi får lige undervejs et ”Glædelig 
Påske” og måske et ”Glædelig 
Pinse” med på vejen – men det er 
dog knap så fremtrædende som 
”Glædelig Jul”. Jo – det er faktisk 
rigtigt, i hvert fald i mine øjne, at 
glædes-ønskerne ofte kan virke 
hule og tomme, – og alligevel 
gælder det, at hvis vi kradser lidt i 
overfladen, så springer guldet i 
øjnene på os!  

Kan du huske julens fortælling? 
Den om Jesus som blev født i en 
stald – om hyrderne der kom ind fra 
marken og tilbad Jesus som Guds 
søn – om de hellige tre konger! Det 
er svært at forstå synes jeg – at 
Gud lod sin søn føde af Maria og 
Gud derved blev menneske. Og når 
vi så får at vide, at det var for at 
frelse os mennesker, så rynker vi 
måske på panden og har svært ved 

at tro på det – for hvad er det hele 
egentlig for noget? Logikken kan 
være svær at se - men logik og 
kærlighed går sjældent hånd i 
hånd! Og det var ikke logisk, at 
Gud blev menneske! 

Kan du huske påskens fortælling? 
OK – vi ved godt, at Jesus 
langfredag døde for al vores synd 
og skyld, og påskemorgen – verdens 
bedste morgen J - stod han op 
igen - besejrede døden - vandt 
livet for os og til os. Men forstå det 
– det er ikke let! FRED-GLÆDE-
LIVSMOD: Englene sagde julenat til 
hyrderne at Jesu kom med FRED til 
alle mennesker. Hmm.... hvordan? 
- Tænk engang: Fordi Gud blev 
menneske, er Gud nu din Far og 
Jesus er din bror! Det er ikke til at 
forstå, og du kan kun tro på det! 
Men måske kan du finde  FRED og 
GLÆDE og LIVSMOD i den tro. Det 
er min erfaring på trods af livets 
smerter, uvished og gåder. Jeg kan 
ikke bevise det for dig – du må selv 
søge og finde!     

Spørgsmål til eftertanke: 
Hvad betyder det for dig, at Gud er 
din far og Jesus er din bror? 

Med ønske om at du må - mærke 
FRED - finde GLÆDE - få LIVSMOD! 

Ole Pihl 
formand og sognepræst
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Fokuskredsudvalg:  
• Jan Gaarn (lederrep.) 
• Klaus Wehner (bestyrelses rep.) 
• Ole Pihl (bestyrelses rep.). 

FOKUSKREDS – SAMVÆRSREGLER – NY HYTTE

GODT NYTÅR! Der er gang i 
den i FDF Vester Hassing.  

Det er blevet til mange ekstra 
møder det sidste halve år! – og 
det er godt. Der smedes meget 
på mange fronter – spændende 
produkter er at skue i nærmeste 
fremtid!  

FDF Vester Hassing - 
FOKUSKREDS 

Vi har fra forbundet fået 
mulighed for at blive Fokuskreds. 
Det har bestyrelsen, lederrådet 
og lederne bakket op om. At 
være Fokuskreds betyder, at vi 
får hjælp til og mulighed for at 
få optimeret FDF Vester Hassing 
både når det gælder den inde 
struktur, fælles fodslag og 
lederpleje – det daglige arbejde i 
klasserne - og vores PR og 
rekruttering. Der er nedsat et 
fokuskredsudvalg som 
koordinerer arbejdet.  

Fokuskredstilbudet kommer 
samtidig – og komplimenterer – 
bestyrelsens beslutning om at 
synliggøre vores pædofilipolitik 
incl. indførelse af Børneattester 
for alle vores ledere.  

FDF Vester Hassing - 
SAMVÆRSREGLER 

Dette skal ses i sammenhæng 
med et igangsat arbejde om 
samværsregler i FDF Vester 
Hassing generelt. Det er vigtigt 
at vores menneskesyn og 
samværsideologier ikke bare 
forbliver på papiret – men 
udføres i praksis efter bedste 
evne, velvidende at ingen heller 
ikke FDF-ledere er ufejlbare.  

På lederweekenden i februar i år 
samles ledere og bestyrelse i FDF 
Vester Hassing med 
”Samværsregler” som overskrift 
for vores arbejdsweekend. 
Samværsreglerne og mange 
andre nødvendige informationer 
vil blive samlet i en ledermappe 
”Håndbog for FDF Vester 
Hassing”.  
 
 
 

 
 
Ideen er at enhver leder i FDF 
Vester Hassing skal have mappen 
stående og enhver ny FDF-leder 
vil få den udleveret som et led i 
lederrekrutteringen. Mappen 
indeholder også vores sangbog 
March og Lejr. Dette er et led i 
vores fokus på lederplejen, 

Fortsættes side 4… 
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målet at opnå fælles fodslag (så ”fælles” det nu kan og skal !! blive) og 
for at synliggøre den indre struktur i FDF Vester Hassing. 

FDF Vester Hassing – NY HYTTE 

Men ikke nok med det. Vi har købt en hytte i 
Hammer Bakker. Hytten hed tidligere 
”Grønnebo” og har været en KFUM og KFUK 
spejderhytte. Vi arbejder pt. på en 
renovering/tilbygning og har det mål, at 
hytten skal stå færdig til udlejning juni 
2005. Vi håber med dette køb at styrke 
friluftsmulighederne i FDF Vester Hassing 
ved at have vores egen hytte i et pragtfuldt 
naturområde. Hytten skal naturligvis lejes 
ud, så den på sigt økonomisk kan ”hvile i sig 
selv”. 

Der sker mange spændende og GODE ting i 
FDF Vester Hassing. Det glæder mig som 
formand. Tak til ALLE der sidste år og i år er 
med til at yde en ekstra indsats. 

  
Jeg ønsker ALLE FDF´ere i Vester Hassing en spændende og 
glædesfyldt forårssæson. Dejligt at vi er så mange som vi er – Fedt – om 
endnu flere kunne komme til at mærke FDF suset. Byd dem indenfor i 
varmen.   
 
Glad FDF hilsen 
 
Ole Pihl 
Formand

 
Hytten Grønnebo - Hammer Bakker 
Søhusvej 42 - Vestbjerg er opført i 
1978. Hyttens areal er på 125 m2, 
og et grund areal på 3000 m2. 
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I september havde piltene missionsprojektet på programmet, vi skulle 
høre om Indien og deres skikke, samt synge.  
 
Vi startede forløbet med at synge ”Made in India” fra March og lejr. Det 
er rigtig god melodi som piltene syntes om. Vi fik derefter fortalt om det 
indiske kastesystem, som er en opdeling af menneskers rang i Indien. De 
laveste kaster er hvor de fattige 
lever, og de højeste kaster er for de 
rige og magtfulde mennesker. I 
Indien lever de anderledes end vi gør 
her i Danmark, de er mere 
afhængige af at høsten ikke står fejl 
ellers får de ingen mad og penge til 
at leve for. Vi så også det indiske 
flag. Bagefter skulle piltene på 
kasteløb, hvor de prøvede forskellige 
ting, bl.a. at bære vand i en skål på 
hovedet, gummistøvlekast og finde det indiske flag mellem andre flag. 
Efter forkyndelsen og sang ”Made in India”, fik piltene af vide at de skulle 
tage et lagen med gangen efter. Vi skulle nemlig lære at binde et Saree 
omkring os. Et Saree er et klædestykke Inderne bærer, det er lidt svært 
at få til at sidde rigtigt og især svært at få det til at sidde fast når man 
laver noget. Da vi alle havde lært at binde et Saree, fik vi en plet i 
panden, hver gruppe sin farve og sang en rigtig indisk sang med fagter. De 
pletter vi fik i panden skulle vise vores status, altså hvilken kast vi kom 
fra. De der havde vundet kaste-løbet gangen for inden var selvfølgelig den 
højeste kast og de der tabte var i den laveste kast. Da vi skulle spise 
indisk mad, blev kasterne også placeret forskelligt. Den højeste kast sad 
ved et bord med kniv, gaffel, tallerken og glas. Den laveste kaste sad på 
gulvet med en tallerken, et glas og ingen gaffel eller kniv. Det skulle de 
lige vende sig til, da det jo er en uvant situation i Danmark at skulle dele 
om tingene når vi spiser. Men det var rigtig sjovt og selvom det var lidt 
anderledes at spise sådan og at maden var stærkere. Hele 
missionsprojektet støttes med forskellige bidrag, fra BUSK dag og ved at 
vi fik et mærke med ”Made in India” hvor beløbet gik til projektet. 

Hilsen piltene
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 FASTELAVNSFEST I HALLEN  2005 
Traditionen tro er FDF Vester Hassing medarrangør i den fælles 
fastelavnsfest i Hallen 
 
 
                                           Søndag den 6. februar 

 
 
 
Fastelavnsfesten er et godt samarbejde mellem  

• FDF Vester Hassing 
• Stae Borgerforening  
• Vester Hassing Borgerforening  
• Vester Hassing Rideklub 
• VHG 

 UNGDOMSAFTEN 

 
TID: Fredag den 4. marts klokken 19.30 
STED: Vester Hassing Sognegård 
 
EMNE: Dit liv dit valg ! 
 
Et godt liv er ikke en selvfølge. Kom og få 
skulderklap og verbale tæsk af Søren Lynge 
– så DIT liv bliver DIT valg. 
 
Fra 6. klasse og opefter 
 
Søren Lynge er en kendt foredragsholder – 
leder af ungdomsproblemer.dk.  



 

 PÅ WEEKENDTUR MED TUMLINGENE 

Myretuen 74/2005 Vester Hassing Side 7

Lørdag den 28. august startede 
21 glade tumlinger en rask gåtur 
fra Kredshuset til Inge & Poul, 
hvor de skulle overnatte. Ved 
ankomsten blev "sengene" gjort 
klare - 3 drenge valgte at sove i 
telt, mens resten valgte at sove 
indenfor i halmen. 
 

 
 
Efter tiltrængt saftevand og 
Inges hjemmebagte kage var det 
tid til hulebygning i skoven og 
rundboldskamp. 
 

 
 
Efterfølgende blev aftensmaden 
klargjort - mange hjalp til med 
grøntsagerne. Simon og Jesper 

styrede grillen, hvor 
kyllingelårene blev til den rene 
delikatesse. 
 
Efter alle havde vasket op, 
måtte vi ud i marken med Poul 
for at indfange en hest, som alle 
fik en tur på. Der blev også tid 
til en tur på traktoren. 
 

 
 
Der blev lige tid til en is, inden 
der var kø for at få børstet 
tænder. Det var nogle trætte 
tumlinger, der krøb i 
soveposerne, og da klokken var 
22 var der ro på gården. 
 
Søndag morgen var der oprydning 
inden morgenmaden, hvorefter 
vi i samlet trop gik til Vester 
Hassing Kirke til Søndag i Blåt. 
 
Både børnene og ledere fik en 
uforglemmelig weekend. 
 

Tove 
Du kan se flere billeder 
www.fdf.dk/vesterhassing/ 

http://www.fdf.dk/vesterhassing/
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Glæd dig til årets sommerlejr 
i uge 25 

Lørdag 18.06 – Lørdag 25.06 
 

 
 
For 3. gang skal hele kredsen til 
København.  
 
Vi var der i 1985 og 1995, så det 
er efterhånden en tradition at 
besøge hovedstaden hvert 10. 
år. 
 
Sommerlejr i København betyder 
bl.a. : 
 
• Rejse med tog 
• Amalienborg og vagtparade 
• Københavns Rådhus 
• Rundetårn 
• Langelinie 
• Den lille Havfrue 
• Havnerundfart  
• Tivoli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt det og meget mere kan 
børnene opleve på en uge – lad 
ikke dit barn gå glip af en 
spændende oplevelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Når vi skal så mange afsted, så 
vil vi være glade for hjælpere. 
 
Kunne du tænke dig/har du 
mulighed for at være med 
- så kontakt Lisbeth Andreasen 
for nærmere oplysninger



 

 SØNDAG I BLÅT 
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Smid ikke gamle aviser & blade 
væk!  
 
For FDF vil gerne have dem – det 
tjener vi faktisk godt på. 
 
FDF indsamler aviser & blade i 
hele Hals kommune, igen: 
 

• Lørdag den 5. marts 
• Lørdag den 4. juni 

 
Husk 

Kan du ikke vente til vi kommer 
næste gang, kan du altid aflevere 
aviser & blade ved kredshuset. 
 

 
 
 
Det nytter ikke! 

Afleverer du i kommunens igloer, 
så får FDF ingenting ! 
 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
 
 



 

 NYT FRA BUTIKKEN 
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Skjorter og lejrudstyr 

I 55° NORD – kredsbutikken i Kredshuset, kan du 
købe skjorter og lejrudstyr. 
 
Butikken sælger også brugte skjorter. 
 
 
Brugte skjorter købes 

Er din skjorte blevet for lille, så sælg den til kredsbutikken.  
Vi giver DKK 100 for din skjorte. 
 
Du kan bestille varer direkte i kredsbutikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstider I butikken 

Butikken i Kredshuset er åben mandag fra kl. 18.30 til 19.00 eller efter 
aftale på tlf. 98 25 75 51. 
 
Tank OK og støt FDF 

Hver gang du bruger dit OK-kontokort, støtter du FDF økonomisk. Sidste år 
fik vi faktisk DKK 14.000 i sponsorstøtte fra OK, så det nytter ! 

 
For at vi modtager støtte, skal din OK-
konto knyttes til sponsorstøtte til FDF. 
Er den ikke dette nu, så kontakt vores 
kasserer og aftal nærmere. 
 
En let måde at støtte FDF!  
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Program – faste møder 

Januar 
04.01 Kirkemærke 
11.01 Bål & Brand 
18.01 Lys i mørket – husk 

lommelygte 
25.01 Værkstedskunst 
 
Februar 
01.02 Værkstedskunst 
06.02 Fastelavn i hallen 
08.02 Vi spiller op til dans 
15.02 Primomad 
22.02 Vinterferie 
 
Marts 
01.03 Casino 
08.03 Politi og cykler 
15.03 Tossedag 
22.03 Påskeferie 
29.03 Cirkusmærke 
 
 

 
Næste mærke – Kirkemærket 

 
Weekendtur Oktober 2004 

Information 

Alle puslinge har fået 
Teatermærket – tak til alle 
forældre der tog mod indbydelsen 
og så stykket ”De syv små dværge 
og Snehvides diamant” 
 

 
 
En dejlig aften med fuldt hus. 
 
Vi fortsættter med De gule 
mærker. 
 
 
 
HUSK: Da de fleste af vores 
møder er udendørs SKAL du altid 
have tøj på/med så du kan være 
ude. 
 
 
Husk kredsweekend 
15-17. april 2005 



 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 

Myretuen 74/2005 Vester Hassing Side 13

Program – faste møder 

Januar 
05.01 Spilleaften 
12.01 Musikmærke 
19.01 Musikmærke 
26.01 Løb 

Husk: lommelygte 
 
Februar 
02.02 Knob og fastelavnsboller 
06.02 Fastelavn i hallen 
09.02 Det muntre køkken (Vi 

spiser det mad vi 
tilbereder) 

16.02 Det muntre køkken (Vi 
spiser det mad vi 
tilbereder) 

23.02 Vinterferie 
 
Marts 
02.03 Vi laver lejrudstyr 
09.03 Kirkemærke 

Børnene hentes ved 
kirken 

12.03 Familietur til Tranum 
16.03 Førstehjælpsmærke 
23.03 Påskeferie 
30.03 Besøg på Brandstation 
 
 
 

   
 

Kommende mærker 

Information 

Så er vi klar til at starte på et nyt 
kalenderår. 
 
I efteråret sagde vi velkommen til 
flere nye Tumlinge, så vi nu er 
ca. 35. Men vi kan altid finde 
plads til flere! 
 
Efteråret bød på mange 
oplevelser. Vi fik taget 
dolkemærket og fik snittet både i 
sæbe, træ og lavet roemænd. 
 
Tumlingen var aktive både til 
Søndag i blåt og til BUSK-
gudstjenesten, hvor kirken blev 
pyntet. 
 
 
 

 
 
Tumlinge på weekendtur august 2004 
 
 
 
Husk kredsweekend 
15-17. april 2005 
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Program – faste møder 

Januar 
01.01 Syngende kage 
13.01 ”Krims Krams” 
20.01 ”Krims Krams” 
27.01 Kunstudstilling for 

forældre 
 
Februar 
03.02 Gæt en kendt 
06.02 Fastelavn i hallen 
10.02 Temli´tovli´ 
17.02 Temli´tovli´ 
24.02 Vinterferie 
 
Marts 
03.03 Guffløb 
10.03 Plask, Sprøjt og Skum 
17.03 P og P 
24.03 Påskeferie 
31.03 ”Stark” 
 
 
 
 

 
Missionsmærket, Made in India 

 

Information 

Tøj: Tag altid praktisk tøj på til 
møderne, så vi kan være ude. 
 
 
Lygter: Da der er mørkt, når du 
skal til og fra FDF, husk da dine 
lygter. Vi vil gerne at du kommer 
godt frem og tilbage. 
 
 
Piltene har taget forskellige 
mærker her i efteråret, et af 
mærkerne er missionsprojektet 
Made In India.  
Læs herom på side 5 
 
 
 
Forældre:  

Vi har valgt at lave en forældre 
aften, hvor I/Du kan komme op 
og se hvad dit barn laver og få en 
snak med os leder. Der vil blive 
serveret kaffe, saft og kage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk kredsweekend  
15-17. april 2005 



 

 VÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Januar 
04.01 Bål og brand 
11.01 Kokkemærke del 1 
18.01 Kokkemærke del 2 
22.01- 
23-01 

Skøjtetur 

 
Februar 
01.02 Lækre piger og flotte 

drenge 
06.02 Fastelavn i hallen 
08.02 Løb 
15.02 Ja Nemli´Ja 
22.02 Vinterferie 
 
Marts 
01.03 Vi finder vej 
08.03 Vi binder sammen 
11.03- 
13.03 

Overlevelsestur 

15.03 Vi bygger til himlen 
22.03 Find hjem til Børge 
29.03 Vi spiller bold 
 

 
Væbnertur på Skrænten 

Information 

Tøj: Altid tøj til alt slags vejr. 
       Gerne med refleks på 
 
 
Væbner så det ses – 
                      også på afstand 
 
 
 

 
 

 
 

 
Der er altid fart på 
væbnerklassen så nogle 
ændringer i programmet kan 
forekomme. 
 
 
 
 
 
 
Husk kredsweekend  
15-17. april 2005 
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Program – faste møder 

Januar 
06.01 Bål & brand 
13.01 Skøjtebane 
20.01 Vi bager 
27.01 Fri – intet møde 
28.01- 
30.01 

Weekendtur 

 
Februar 
03.02 Tov & knob 
06.02 Fastelavn i hallen 
10.02 Film 
17.02 Kort & kompas 
24.02 Vinterferie 
 
Marts 
03.03 Male + sæbekassebiler 
10.03 Male + sæbekassebiler 
17.03 Svømmehal  

* - se under information 
24.03 Påskeferie 
31.03 Fri – intet møde 
 
April 
01.04- 
03.04 

Weekendtur 

 

Information: 

UNGDOMSAFTEN 

I Sognegården 
 
Fredag den 4. marts klokken 
19.30 
 
Søren Lynge holder foredrag over 
emnet ”Dit liv dit valg!” 
Se mere side 6 
 
SVØMMEHAL 

*  Pris: 30,00 kr. Hvis dine 
forældre kan køre vil vi meget 
gerne have besked !! 
 
Vinterferie = kursus 

Du kan deltage i 
forbundets/landsdelens kurser !!! 
SPØRG DIN LEDER 

 
 
          Fra ”Søndag i Blåt” 



 

 SENIORER Mandag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Ledermøde 
10.01 CLUEDO – Totalspil i 

Kredshuset 
17.01 We snit a propel and 

more….. 
24.01 ”Natløb” 
28.01- 
30.01 

Kursus på ØU 

 
Februar 
06.02 Fastelavnsfest i Hallen, 

efterfølgende i 
Kredshuset 

07.02 Ledermøde 
14.02 Lær at redigere din egen 

video 
21.02 Vinterferie – ingen møde 
28.02 Teatersport / 

Bibliodrama 
 
Marts 
04.03 Ungdomsaften med 

Søren Lynge i 
Sognegården, se side 6 

04.03- 
06.03 

Weekendtur for 
Seniorer! 

07.03 Trekant stol 
14.03 Vi fortsætter med stol 

og polstring… 
21.03 Luftgynge i reb og rafter 
23.03- 
28.03 

Påskekursus 

 
 

 

Information 

Senior det er cool – det er nu 
man hygger sig bedst. 

Det er her det sker og DU skal 
selvfølgelig være med. 
På ”seniorklassen” er alting 
muligt….. - næsten! 
En aktiv fritid med alt fra luksus 
til primi – valget er DIT. 
 
I FDF Vester Hassing bliver 
seniorer tilbudt at være  
assistenter på en klasse med 
mindre FDFere. Af samme 
grund kan du som senior deltage i 
Landsforbundets kurser, 
som normalt bliver betalt af 
kredsen. 
 
Som senior bliver du medlem af 
Landsdel 1 og får det nye 
landsdels mærke til skjorten. Du 
kan deltage i seniorevents 
og landsdelens populære 
kernekurser. Her mødes du med  
jævnaldrene FDFere fra andre 
kredse.  
 
Et stort hit, som alle seniorer ser 
frem til, er seniorkursus 
på ”Sletten” og ”Work”. See you! 
 
Tjek også senior hjemmesiden:  
www.bluz.fdf.dk 
 

http://www.bluz.fdf.dk


 

 TAMBURKORPS Mandag 18.00 – 20.15 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Øveaften 
10.01 Øveaften 
15.01 Spille i Støvring 
24.01 Øveaften 
31.01 Øveaften 
 
Februar 
07.02 Øveaften 
14.02 Øveaften 
21.02 Vinterferie 
28.02 Øveaften 
 
Marts 
07.03 Spille til Spar Nord 

Vester Hassing Hallen 
08.03 Spille til Spar Nord 

Vadum Hallen 
09.03 Spille til Spar Nord 

Vodskov Hallen 
10.03 Spille til Spar Nord 

Solsidehallen 
14.03 Øveaften 
21.03 Øveaften 
28.03 Øveaften 
Der bliver et stævne i Aalborg i 
marts måned men dato kendes 
ikke. 
 

 

Information 

Husk 

At melde afbud så din instruktør 
ikke kommer forgæves til 
øveaftener. 
 

 
 
 

 
Tamburkorpset spiller ved 

Kredshuset 
 
Fra 3. klasse og op  

Så kan du spille med i 
Tamburkorpset 



 

 KONTAKTINFO 
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* Kontaktperson 
Formand 
Ole Pihl 
Halsvej 272 B 
98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 
 
Kasserer 
Jens Andreasen 
Ahornvej 3 
98 25 66 00 
jalan@mail.dk 
 
Puslinge 
Lisbeth Andreasen* 
Ahornvej 3 
98 25 66 00 
jalan@mail.dk 
 
Dorthe Nielsen 
Rolighedsvej 5 
98 25 78 75 
dorthe.nielsen 
@nordjyske.dk 
 
Carina Johansen 
Drosselvej 18 
60 15 20 35 
hannemellergaard 
@mail.dk 
 
Troels Serup 
Halsvej 211 
98 25 50 67 
troels.serup@jubiimail.dk 
 
Tumlinge 
Inge Bislev* 
Houvej 356 
98 25 67 74 
ib@nb.dk 
 
Hanne Clemmensen 
Skrågade 2 
98 25 56 46 
 
Birgitte og  
Jan Gaarn 
Haslundparken 21 
98 25 74 44 
gaarn@fdf.dk 

Susanne Andreasen 
Ellevej 17, Stae 
98 25 72 11 
bjarnep@tdcadsl.dk 
 
Jesper Kulebjerg 
Toftevej 15 
51 90 98 25 
j.kulebjerg@pc.dk 
 
Simon Madsen 
Meretesvej 3 
96 54 01 10 
 
Tove Schroeder 
Haslundparken 45 
98 25 55 50 
tsc@fdf.dk 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 
Drosselvej 27 
98 25 71 23 
kure@lite.dk 
 
Kia Andreasen 
Ellevej 17, Stae 
98 25 72 11 
kisen@fdf.dk 
 
Jane Simonsen  
Ellevej 5 
98 25 77 41 
janesimonsen@mail.dk 
 
Betina Mouridsen 
Krusevej 2 
98 25 64 29 
betinamou@mail.dk 
 
Væbnere     
Søren Hansen* 
Vesterbro 85 
9000 Aalborg 
29 72 64 50 
hansen@stordal.dk 
 
Gitte Rebsdorf 
Drosselvej 16 
98 25 70 47 
gitte_mermaid@yahoo.dk 

Ole Andersen 
Krokusvej 16 
98 25 77 17 
ole-h.andersen 
@mail.tele.dk 
 
Ken Larsen 
Meretesvej 2A 
98 25 56 10 
kenlarsen 
@larsen.tdcadsl.dk 
 
Linda & Klaus 
Nielsen 
Kærsgaard 16 
98 25 53 57 
linda_g_nielsen@fdf.dk 
 
Seniorvæbnere 
Helle Krogh Hansen* 
Saxogade 11,1 
9000  Aalborg 
29 25 42 76 
hellekn@hotmail.com 
 
Erik Højer 
Skivervej 44 
9362 Gandrup 
98 25 90 20 
shep@mail-telia.dk 
 
Steffen Clausen 
Galstersgade 7,3 
9400  Nørresundby 
22 33 21 12 
 
Søren Larsen 
Aalborgvej 364 
9362 Gandrup 
51 21 16 82 
soren@kjaersminde.dk 
 
Søren Andersen 
 
Seniorer    
Heidi og  
Søren Højer* 
Klæstrupvej 79 
9740 Jerslev 
98 10 20 89 
shnet@fdf.dk 

Tamburkorps 
Mona* 40 18 71 28
Ditte 98 25 90 20
Line 98 25 72 12
Randi 98 25 98 80
Brian 98 25 66 00
 
Web-master 
Linda G. Nielsen 
Kærsgaard 16 
98 25 53 57 
linda_g_nielsen@fdf.dk 
 
Ansvarlig for 
depot/materiel 
Ole Andersen 
Krokusvej 16 
98 25 77 17 
ole_h.andersen 
@mail.tele.dk 
 
FDF-Butikken 
Tårnvej 10 
98 25 75 51 
Åben mandag 18.30-19.00 
 
Kredshuset 
Tårnvej 10 
98 25 51 35 
 
Avisindsamling 
v/Peter Larsen 
Rolighedsvej 4 
98 25 75 51 
hanspeter@kjaersminde.dk 
 
Myretuen 
Redaktør 
Lisbeth Andreasen 
Ahornvej 3 
98 25 66 00 
jalan@mail.dk 
 
Hans Schroeder 
Haslundparken 45 
98 25 55 50 
tsc@fdf.dk 
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 KALENDEREN 
Husk at notere… 

Januar 
03.01 Ledermøde 
22.01- 
23.01 

Væbner skøjtetur 

28.01- 
30.01 

Seniorvæbner 
weekend 

28.01- 
30.01 

Kursus på ØU, seniorer 

 
Februar 
01.02 Sommerlejrmøde 
06.02 Fastelavnsfest i hallen 
07.02 Ledermøde 
11.02- 
12.02 

Lederweekend 

 
Marts 
01.03 Deadline for 

indlevering af stof til 
”Myretuen” 

04.03 Ungdomsaften i 
Sognegården, se side 6 

05.03 Avisindsamling 
07.03 Ledermøde 
11.03- 
13.03 

Væbner 
Overlevelsestur 

23.03- 
28.03 

Påskekursus, seniorer 

 
 

 
 
Senere 
01.- 
03.04 

Seniorvæbner 
weekend 

04.04 Ledermøde 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend på 
”Klitten” 

02.05 Ledermøde 
18.06- 
25.06 

Sommerlejr i 
København 

 
 
 
 
Se også… 

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

  

http://www.fdf.dk/vesterhassing

