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Hvorfor fejrer vi, at Jesus 
bliver korsfæstet? 

”Helt ærligt……. Hvad er det for 
en barbarisk religion, sådan at 
festligholde en smertefuld 
henrettelse.” – sådan ville jeg 
have sagt, hvis det var tilfældet, 
som overskriften fortæller, at vi 
fejrer Jesu korsfæstelse. 
 
Vi fejrer ikke Jesu korsfæstelse, 
men selvfølgelig MINDES vi den. 
Selvfølgelig mindes vi det tidspunkt 
i historien, hvor Gud og Guds 
kærlighed til os bliver mishandlet 
på det groveste og slået ihjel. 
Langfredag er en alvorlig dag. For 
det vi ser her, det er netop 
KONSEKVENSEN af ondskaben, 
som findes i verden og dermed 
desværre inde i dig og mig.  
 
Gud blev mishandlet og slået ihjel 
som en konsekvens af ondskabens 
hærgen. Og dybest set er det ikke 
anderledes i dag! Folk ville og vil 
ikke tro på, at Jesus ER Guds søn 

og der lød og lyder ofte et 
rungende NEJ til næstekærlighed 
og ligeværdighed i praksis – og 
samtidig et JA til : Vi skal gøre os 
fortjent!!!! 
 
Tillykke! – det blev påskemorgen. 
Graven sprængtes, og LIVET vandt 
over døden. Kærligheden vandt 
over ondskaben. Det er dét vi 
fejrer påskemorgen! Jesus – GUDS 
SØN – opstod. Han er kærligheden 
i egen person. Han er kærlighedens 
kilde. Fra Jesus strømmer kærlig-
heden - den varmer os og den kan 
jage al ondskab bort. Dog ikke for 
altid her på jorden – for det er en 
daglig kamp at holde ondskaben 
fra døren! Jesus er tilgivelsens og 
kraftens kilde til denne kamp. 
 
Gud i vold! 
 

 
 

 
Ole Pihl 

Sognepræst 
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”Lad os finde nye sider” 
 
- sådan er det at være FDF´er i Vester 
Hassing. Jeg er 100 på at rigtig mange 
FDF´ere, der har trådt deres FDF-sko i 
kredshuset på Tårnvej igennem tiden, 
har fundet og set og oplevet og gennem-
levet NYE SIDER af sig selv. Tillykke med 
det! – og TAK til de ledere der var med 
til at skabe rammerne for denne åbning. 
For det er netop, hvad det er – når vi 
finder nye sider af os selv, ja så åbner 
livet sig mere og mere for os. Det er 
pragtfuldt! Nye sider kan vi finde, hvad 
enten vi er Pusling, Tumling, Pilt, 
Væbner, Seniorvæbner, Senior, 
Senior+ eller Leder.  
 
Nye sider finder vi ofte frem til under 
to forhold: TRYGHED og UDFORDRING. 
I FDF Vester Hassing er målet, at vi har 
en TRYG ramme i alt, hvad vi laver. Og 
det gælder både mellem børn/unge og 
ledere og børn/unge imellem. Samtidig 
skal de aktiviteter, vi laver gerne være 
krydret med små og store udfordringer.  
 
Jeg ved at sommerlejrene står for 
døren. Puslingene og Tumlingene skal 
af sted sammen til Øksedal v. Nibe i 
uge 26. Det lyder til at blive en rigtig 
go´ tur. Og fra Pilte og opefter skal vi 
alle på Landslejr – Julsølejren 2006 ved 
Silkeborgsøerne. Jeg er overbevist om, 
at vi også her bliver udsat for udfordrin-
ger af mange slags. Alene det at være 
sammen i 10 dage med ca. 13.000 andre 
i teltlejr, løb, fællesspisning, opvask, 
træthed og masser af nye venskaber og 
fyldt med store oplevelser. Jeg ved, at 
der er kompetente ledere, der er i fuld 
gang med planlægningen af begge 

sommerlejre, og målet er at skabe 
TRYGGE rammer. 
 
Jeg har tænkt – og er kommet frem til - 
at jeg tror, at der er mange af Jer 
forældre, der nyder at se jeres børn 
som FDF´ere. Måske har I oplevet, at 
de har fundet NYE SIDER af sig selv 
gennem FDF. Har du overvejet at ”give 
et skulderklap” til dine børns ledere for 
det? – eller har du selv overvejet at 
blive leder? Vær tryg og gi´ dig selv 
udfordringen – giv lyd! 
 
Kredsafslutning finder sted Torsdag d. 
8. juni. Som noget nyt, vil vi ved denne 
afslutning invitere alle forældre til: 
  

VALG AF 
FORÆLDREREPRÆSENTANTER TIL 
BESTYRELSEN.  
Det drejer sig om valg af 2 forældre-
valgte personer til bestyrelsen for FDF 
Vester Hassing. Ønsker nogle af Jer 
forældre (ikke aktive ledere), at 
opstille til bestyrelsen, skal det 
meddeles undertegnede – senest 1. 
maj 2006. Jeg kan tillige informere om 
arbejdets krav, omfang, opgaver samt 
bestyrelsens øvrige sammensætning mv. 
Bestyrelsen vil så vidt muligt have 
mindst 2 personer klar til valget d. 8. 
juni.  
 
Valghandlingen vil være ganske kort og 
indgå naturligt i aftenprogrammet. 
Dejligt om rigtig mange vil bakke op 
om dette valg af forældrerepræsen-
tanter.  
 

Ole Pihl 
FDF-formand,  

Vester Hassing
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MGP er også kommet til FDF. Til den kommende landslejr har der været 
udskrevet en konkurrence om at skrive en sang og en melodi. Blandt de 
indsendte sange er 5 udtaget til Julsø MGP 2006. 
 

De 5 finalesange er alle skrevet og siden 
indsunget af 17 piger på Silkeborg højskole den 
11-12. marts.  
 
METTE AAEN OG KATRINE LARSEN fra 
Musikkredsen (de synger i bandet THE BLUE 
ONES) er udtaget med deres sang.  
 
Sangen hedder ”Lad os finde nye sider” og det 
hentyder selvfølgelig til hele landslejrens 
temaramme. 

 
Når vi andre er på fortræningsweekend til landslejren er Mette og Katrine 
på roadshow i hele Danmark. De fem finalister skal nå alle fortrænings-
steder i landet (8 steder i alt) så vi alle kan høre de fem sange. Via SMS 
kan du så stemme på favoritten.  
 
Vores fortræning er ved Frederikshavn, Knivholt. Her kommer de lørdag 
den 22. april kl. 10.00.  
 
Kom og hør dem. De har sang nr. 1 - og er dermed dem, som skal starte 
hele showet.   
      
Held og lykke Mette og Katrine, vi glæder os. 

Mona  
 

Stem på din favorit 
Du har mulighed for at afgive din stemme to gange. Den ene gang på 
landslejrens hjemmeside i perioden fra d. 1. april til d. 1. juni, og den 
anden gang når du er på fortræningsweekend.  
 
Vinderen af JULSØ MGP 2006 kåres på den store scene til lejrbålet om 
tirsdagen. 
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Planen var jo, at vi skulle have 
været i ”Myrebo”, men da vi endte 
med at være 28 Pilte og 5 ledere 
og 2 lederbørn, så kunne vi godt 
se, at det ville knibe med pladsen i 
”Myrebo”, så vi byttede hytte med 
væbnerne som ikke var så mange. 
 

 
 
Det var bare rigtig dejligt, vi kunne 
få så mange Pilte med på weekend 
den 29-31. oktober 2005. 
 
Med afgang fra Vester Hassing 
skole kl. 18.30, blev vi kørt næsten 
helt op til hytten, vi blev læsset af 
et stykke fra lejren og skulle så gå 
op til hytten med vores bagage. Vi 
fik tildelt sovesal hvor vi skulle 
sove, der var også nogle som fik 
tilbud om at sove i telt, det var der 
nogle af drengene som synes det 
var sejt.  
 
Næste dag var der det mest 
pragtfulde vejr, vi skulle alle prøve 
at lave en stridsvogn af rafter og 
reb, det var meget spændende, 
alle gik meget op i det, da de var 

færdige blev de pyntet med grene 
og flag, så de var klar til 
konkurrencen. 
 

 
 
Så blev der fejret fødselsdag for 
både Jacob S., Mikkel, og Anne 
med kagemand og saftevand. Det 
rygtedes at det var fedt at sove i 
telt, så derfor måtte der rejses 
nogle flere telte, så dem som 
havde fået lyst til at sove i telt 
kunne prøve dette. Det var med 
stor succes. Lørdag aften hyggede 
vi ved bålet, hvor vi bagte snobrød 
og pølser og sang. Senere på 
aftenen var vi på et anderledes 
natløb, men spændende var det.  
 
Søndag morgen var vi tidligt oppe, 
vi skulle have pakket og ryddet op, 
så vi kunne komme tilbage til 
Vester Hassing til BUSK. En rigtig 
god weekend. 
 
Med venlig hilsen en Pilteleder. 
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Landslejrtamburkorpset mestrer naturligvis traditionel march musik. Men de har 
også melodier fra andre genrer på repertoiret. Derfor kan du også komme til at 
høre musical- og filmmusik samt græske og brasilianske rytmer – alt sammen 
fremført på de traditionelle tamburkorpsinstrumenter. 
Du kan møde Landslejrtamburkorpset på Torvescenen, ved lejrbål, til 
gudstjenesten og rundt omkring på lejren. Så der er mange muligheder for at 
spidse ørerne og nyde dem spille. 

FORÆLDREORIENTERING I KREDSHUSET 
 

MANDAG 24. APRIL 
KL. 19.00 – 20.30 

 
 
På mødet vil vi orientere om ugens forløb, der vil blive vist billeder fra en 
tidligere sommerlejr. 
 
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål, der er ledere til stede fra 
både puslinge og tumlinge. 

 
 

 LANDSLEJRTAMBURKORPS 
Til sommerens store begivenhed Landslejren, er det en tradition at samle 
toppen af poppen indenfor trommer, fløjter og lyre. Landslejrtambur-
korpset samles nogle weekends inden lejren og øver de sværeste 
melodier. Der stilles store krav til deltagerne. Det skal ikke bare lyde 
godt, nej det skal være perfekt.  
 
Vester & Øster Hassing Tamburkorps har for første gang en blandt de 28 
udvalgte til opgaven. Vores lyre-spiller Mette Reinholdt er i fuld gang med 
at øve til sommerens oplevelse. 
 
Landslejrtamburkorpset bruges blandt andet til reklame for FDF. Det 
kunne være en tur til Silkeborg by, når Dronningen kommer på lejren, 
til store lejr-
bål o.s.v.       
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Vi er 96 ledere og unge som skal på FDF JULSØLEJR 2006, og vi er alle 
godt i gang med at forberede os. Weekenden d. 21. – 23. april skal vi på 
fortræningsweekend, hvor vi skal prøve at leve som på landslejren. 
 
Ud af den flok vi skal af sted, er der 15 deltagere der skal bo i seniorcity, 
hvor Helle Krogh Hansen vil være den ansvarlige. Seniorcity er en lejr, 
hvor de unge der er 15 – 18 år bor på landslejren, sammen med de 
udenlandske deltagere. 
 
Søndag 9. juli er officiel besøgsdag, og der håber vi ledere at der vil 
komme en masse forældre og søskende for at opleve lejrlivet sammen 
med os. 
 
Inden vi tager af sted på FDF JULSØJEJR 2006, vil alle deltagere få et 
brev med hjem, hvor alle nødvendige oplysninger vil være skrevet. 
 

Holdleder 
Ken Larsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der kan læses mere om lejren på www.fdf.dk/landslejr. 
 
 
 
 
Lejren er inddelt i forskellige 
boområder. Os fra Landsdel 1 skal bo i 
området Aquilonia (landet mod nord).  



 
 

 HJÆLP SØGES: NATTEVAGT PÅ SKANSEN i HALS 

Side 8 Vester Hassing Myretuen 78/2006

 

En sommernat på Hals Skanse - lyder det ikke dejligt ???????? 
  
Vi mangler HJÆLP  !!!!!!! 
  
NATTEVAGT på Skansen i Hals fra torsdag 29 Juni til lørdag 14 Juli 2006. 
  
Hver sommer tjener FDF Vester Hassing en skilling til driften ved at holde 
nattevagt på Skansen under opførelse af Skansespillet. Det er normalt de 
unge og de voksne ledere, der tager den tørn. 
  
Men ---------- 
I år falder det lige sammen med Landslejren på Sletten ved Julsø. 
 
Derfor --------- 
Bliver vi nødt til at spørge, om der er nogle forældre eller andre venner 
af FDF, der vil tage en vagt. 
Vagten strækker sig fra kl. 22.30 til kl. 07.00. Man plejer at være 2 på 
vagt sammen. 
  
Såfremt du har lyst til at gi` os den håndrækning – så kontakt: 
Inga Gaarn, og byd ind på en dato - Tlf.: 98 25 67 80, eller mail:njg@c.dk 
  
Vi har også brug for hjælp: 
Den 24 Juni kl. 10 - 17    -  Opsætning af kulisser        (6 - 8 M/K) 
Den 15 Juli  kl. 10 - 17    -  Nedtagning af kulisser       (6 - 8 M/K) 
  
Er det her du vil hjælpe, så kontakt: 
Erik Højer - Tlf.: 98 25 90 20, eller mail: speh@mail.tele.dk 
 

 KREDSHUSLODSEDDEL 
Den 18. maj er byen blå. Piltene går rundt og sælger lodsedler. 
Overskuddet bidrager til driften af kredshuset. Vi håber på din støtte!
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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. 
 
Når du bestiller varer direkte i kredsbutikken, får kredsen støtte i form af 
bonus. Bestiller du via internet, får vi ingen støtte! 
 
 
 
 
 
 
 
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 (Peter Larsen). 
 
Tank OK og støt FDF 

Hver gang du bruger dit OK-kontokort, støtter du FDF økonomisk. Sidste 
år fik vi faktisk DKK 15.175 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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Smid ikke 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 10. juni 
• Lørdag den 9. september 

 
Alt slags papir/pap kan bruges. 
 
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 ! 
 
Det nytter 

Sidste år tjente vi DKK 8.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
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Program – faste møder 

April 
03.04 Øveaften 
10.04 Påskeferie 
17.04 Påskeferie 
24.04 Øveaften 
 
Maj 
01.05 Øveaften 
08.05 Øveaften 
15.05 Øveaften 
22.05 Øveaften 
29.05 Øveaften 
 
Juni 
05.06 Pinseferie 
10.06 Spille i Birkelse 
12.06 Øveaften 
19.06 Afslutning 
 

 
 

Information 

Saml Karat kaffe-mærker 

Musikkredsen vil meget gerne 
have din hjælp til at samle Karat-
mærker. 
 
For hver mærke du samler får 
kredsen en krone til at lave 
aktiviteter for. 
 
Det er nemt at samle. Du skal 
blot samle det store Karatmærke, 
der sidder foran på hver pakke og 
aflevere dem i kredshuset eller 
til din leder. 
 
 
 
Er du forhindret til en 
øveaften?  

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

 
 

Julestue 20.11.05. 
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Program – faste møder 

April 
04.04 Forberede 

kredsweekend 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend på Klitten

11.04 Påskefræs & kyllinger 
18.04 Vi går 5 km 
25.04 Politi & kørekort (vi får 

besøg af landbetjenten – 
husk din cykel) 

 
Maj 
02.05 Bål & Brand 

(kokkemærke) 
09.05 Skøre rekorder 
16.05 Strandtur – tag dine 

forældre med 
23.05 Bålhygge 
30.05 Ude lege 
 
Juni 
06.06 Ingen møde 
08.06 Sæsonafslutning 
09.06- 
10.06 

Puslingetelt overnatning 
ved kredshuset 

Uge 26 Sommerlejr 
 
Vi starter efter ferien i uge 33 

Information 

Puslingene har været en tur på 
brandstationen i Aalborg. Og det 
var mege spændende.  
 

 
 
Brandmand Hans fra Stae viste os 
rundt og vi fik lov at kravle på 
brandbilerne og høre, hvor højt 
sirenerne lyder. Uha – det var 
spændende. 
 

 
 
Husk, at puslingene holder deres 
helt egen afslutningsovernatning i 
telt ved Kredshuset fredag 9. 
juni. Mere herom senere. 
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Program – faste møder 

April 
05.04 Forberede 

kredsweekend 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend på Klitten

12.04 Påskeferie 
19.04 Vi bygger drager *) 
26.04 Vi bygger drager *) 
 
Maj 
03.05 Stae Lejeplads 

v/Borgerhuset – børnene 
bringes og hentes 

10.05 8 km – mødetid 18.15 *) 
17.05 Bålaften 
24.05 Bondegårdsbesøg, 

børnene bringes og 
hentes hos Inge & Poul, 
Houvej 356  (drej ved 
DLG) 

31.05 Gandrup Havn, Skiveren 
– børnene bringes og 
hentes. Medbring evt. 
fiskenet og glas 

 
Juni 
07.06 Fri 
08.06 Fælles sæsonafslutning 
14.06 Tumlingeafslutning i 

Myrebo. Børnene bringes 
og hentes - tag forældre 
og søskende med til en 
hyggelig aften 

  
*) se under information 
 
 

Information 

Er du en drage-entusiast, så sig 
til – vi har brug for din hjælp den 
19.04 og 26.04  

 
 
 
Den 10.05 har vi brug for 
forældre til at gå med og til at 
stå poster med forfriskninger. Vi 
kan også godt bruge nogle til at 
bage kager.  
 

 
 
Sommerlejr 

Se information side 6 
 

 



 
 

 PILTE Torsdag 19.00 – 20.30 

Side 14 Vester Hassing Myretuen 78/2006

 

Program – faste møder 

April 
06.04 8 km og 10 km 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend på Klitten

13.04 Påskeferie 
20.04 Brandstationen  
21.04- 
23.04 

Fortræningsweekend til 
Landslejr 

27.04 Førstehjælp 
 
Maj 
04.05 Stjerneløb 
11.05 Lejrkokkemærke 
18.05 Kredshus lodseddel kl. 

17.00 
25.05 Kristi Himmelfart 
 
Juni 
01.06 Skovløb 
08.06 Fælles afslutning 
 

 
Journalistmærke 

Information 

Så tager vi hul på sidste del af 
denne sæson og tiden nærmer 
sig, hvor vi skal på landslejr. 
 
Det er noget både børnene og 
lederne glæder sig meget til, der 
er dog stadig nogle forberedelser 
som skal gøres. 
 
Piltene skal igen i år sælge 
Kredshus lodseddlen, da det gik 
forrygende sidste år. 
 
 
Husk:  

Praktisk tøj til alt slags vejr. 
 
 
 
 

 
Redaktionsmøde ”Piltenyt” 
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Program – faste møder 

April 
04.04 Forberede 

Kredsweekend 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend 

11.04 Fri 
18.04 Løb 
21.04- 
23.04 

Fortræning til Julsølejr 

25.04 Fri 
 
Maj 
02.05 Reb & rafter 
09.05 Reb & rafter 
16.05 En sjov aften 
23.05 Primimad – vi mødes kl. 

18.00 og laver et let 
måltid 

30.05 PrimiSurprise - aften 
 
Juni 
06.06 Fri 
08.06 Fælles afslutning 
  
 

Information 

Husk altid tøj til at være ude. 
 
 
 

 
 

Kakao & pølser efter 
Lysgudstjenesten 02.02.06  
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Program – faste møder 

April 
06.04 Løb 
13.04 Påske (ingen møde) 
20.04 Strandstol 
21.04- 
23.04 

Fortræningsweekend 

27.04 Strandstol 
 
Maj 
04.05 Rafter 
11.05 Rafter 
18.05 Bålmad 
25.05 Kristi Himmelfart (ingen 

møde) 
 
Juni 
01.06 Løb 
08.06 Afslutning 
  
  
  
 
 

Information: 

 
 
 
Konfirmation 

 
 
FDF ønsker alle 
konfirmander TILLYKKE og Guds 
velsignelse over dagen og 
fremtiden. 
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Program – faste møder 

April 
03.04 Knuder 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend 

10.04 Knuder 
17.04 Påskeferie 
21.04- 
23.04 

Fortræning til Landslejr 

24.04 Fri 
 
Maj 
01.05 Pladen er varm! 
08.05 Surprise 
15.05 Legeaften 
22.05 Surprise 
29.05 AV! AV! 
 
Juni 
05.06 Ferie 
08.06 Fælles sæsonafslutning 
12.06 Afslutning – ses på 

landslejren 

Information 

Vi glæder os 
På loftet sidder nissen 
til juleaften 
”med sin julegrød”. 
Så bli’r træet tændt 
så god og sød. 
Og vi får fine julegaver 
han nikker og han spiser 
ihh hvor er vi spændt 
og han er så glad 
Skillemadinkadinkadu 
for julegrød det er hans bedste 
mad. 
 
 
Go’ Sommer  
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Program – faste møder 

April 
05.04 Forberedelse til 

kredsweekend 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend 

12.04 Påskeferie ”Snøft ;-(” 
19.04 Vi tager det bagfra 
26.04 Jorden rundt på en 

Weekend 
 
Maj 
03.05 Jorden rundt på en 

Weekend 
10.05 Jorden rundt på en 

Weekend 
17.05 Jorden rundt på en 

Weekend 
24.05 Vi træner armene 

”Friaften” 
26.05-
28.05 

Jorden rundt på en 
Weekend ”Live” 

31.05 Paint ball/Mel i 
sokkerne 

 
Juni 
07.06 Forberedelse til fælles 

afslutningsaften 
08.06 Fælles afslutningsaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information 

"Senior + er klassen for dem, der 
ikke er rigtig voksne og ikke rigtig 
børn! 
 
derfor mødes vi hver onsdag 
aften, til hygge og skøre påfund 
med masser latter og kaffe til.. 
 
vi skal opleves" 
 
 
 



 
 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 

Myretuen 78/2006 Vester Hassing Side 19

 

Formand 
Ole Pihl 98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 

 
Kasserer 
Jens Andreasen 98 25 66 00 
 
Kredskontaktperson 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
Casper Jensen  
Stig Serup  
Troels Serup 98 25 50 67 
Susanne Svendsen 98 25 77 47 
 
Tumlinge 
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Mogens Lund 98 25 64 14 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 98 25 71 23 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Anne Eske  
Martin Jørgensen  
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
Lotte Svendsen 98 25 64 65 
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Søren Andersen  
Birgitte Gaarn 98 25 74 44 
Jesper Kulebjerg 51 90 98 25 
Søren Larsen 51 21 16 82 
 
Seniorvæbnere 
Søren Hansen* 29 72 64 50 
Claus Skytte Hansen 31 22 72 96 
Tanja Mikkelsen 26 85 70 55 
 
 
 
 

Seniorer    
Helle Krogh Hansen* 61 46 52 27 
Kia Andreasen 40 46 03 85 
Steffen Clausen 22 33 21 12 
 
Senior +    
Jesper Kulebjerg* 51 90 98 25 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Line Pedersen 98 25 72 12 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
Randi Toft 98 25 98 80 
 
Landslejr 
Ken Larsen* 98 25 56 10 
Ole Andersen 98 25 77 17 
 
PR 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
Webmaster www.fdf.dk/vesterhassing 
Linda G. Nielsen 98 25 53 57 
linda_g_nielsen@fdf.dk 

 
Depot/materiel 
Ole Andersen 98 25 77 17 
 
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 98 25 75 51 
 
Myretuen 
Lisbeth Andreasen, redaktør 98 25 66 00 
lan123@fdf.dk 

Hans Schroeder 98 25 55 50 
tsc@fdf.dk 
 



  
 

 KALENDEREN 
 

  
 
 

Husk at notere… 

April 
04.04 Ledermøde 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

13.04- 
17.04 

Påskekursus 

21-04- 
23-04 

Fortræningslejr til 
Landslejr på Knivholt, 
Frederikshavn 

24.04 Forældreinformation 
sommerlejr Puslinge & 
Tumlinge 

 
Maj 
03.05 Ledermøde 
18.05 Salg af 

Kredshuslodseddel 
26.05- 
28.05 

Weekendtur Senior+ 

 
 

 
 
Juni 
08.06 Kredsafslutning 
09.06-
10.06 

Puslingeovernatning 
ved Kredshuset 

10.06 Avisindsamling 
29.06- 
14.07 

Nattevagt på Skansen i 
Hals 

24.06- 
30.06 

Sommerlejr Øksedal 
v/Nibe 

 
Senere 
05.07- 
14.07 

FDF Julsølejr 2006 

04.08 Deadline for 
indlevering af stof til 
”Myretuen” 

05.08 Landsbyrock 
Uge 33 Opstart efter ferien 
27.08 Søndag i Blåt 
 
 


