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Kender du Jesus og Zakæus? 
Ved byens port sad tolderne og 
opkrævede afgifter af alle varer, 
der blev ført ind eller ud af byen. De 
tjente gode penge, og den der tjente 
flest, var overtolderen Zakæus. Men 
han var ikke lykkelig til trods for sin 
store rigdom. Alle foragtede ham og 
fornærmede ham, for de vidste, at 
han stak nogle af deres hårdt tjente 
penge i sin egen lomme, når han 
skulle give afgifterne videre til de 
romerske herskere. 
 
Zakæus havde hørt om Jesus – 
denne vidunderlige læremester, som 
ændrede folks liv og skæbne. Åh, 
hvor han dog ønskede, at han kunne 
få bare et glimt af ham! Men 
folkeskarerne havde allerede stillet 
sig op langs byens veje og gader, og 
hvis han prøvede at mase sig 
igennem, ville han blot risikere at 
blive sparket og skubbet. Og hvis han 
holdt sig i baggrunden, ville han ikke 
få set noget som helst. Han var 
nemlig en meget lille mand. 
 
Så fik han øje på et 
morbærfigentræ, der stod langs 
vejkanten, og han fik en lys idé. 
Kort tid efter kunne han overskue 
hele prosessionen oppe fra træet, og 
så fik han endelig øje på Jesus selv. 
Og da Jesu var ud for træet, sad 

Zakæus med tilbageholdt åndedræt. 
I det samme standsede Jesus og så 
op på Zakæus og råbte: ”Kom ned, 
Zakæus! I dag skal jeg nemlig 
spise middag hos dig i dit hus!” 

 
Zakæus gled noget 
hurtigere ned fra 
træet, end han var 
klatret op! Han 
børstede blade og 
kviste af sin kappe 

og gik forlegen hen til Jesus. Fra 
menneskemængden lød der ikke 
uventet en uvenlig mumlen: ”Jesus 
kan da ikke ... nej … han kan da ikke 
spise sammen med HAM! Enhver ved 
jo, at han snyder og bedrager!” Men 
Jesus lagde armen om skulderen på 
Zakæus og sammen gik de hen til 
hans flotte hus.  
 
Ingen ved, hvad Jesus sagde til 
Zakæus, mens de spiste, men 
folkene, der stod udenfor og 
ventede, kunne se, at han efter 
måltidet var blevet et andet 
menneske. Zakæus stod nemlig 
dristigt frem og sagde: ”Jeg vil give 
halvdelen af min formue til de 
fattige. Og hvis der er nogen, jeg 
har taget for meget fra (og her 
gled hans blik hen over skaren), vil 
jeg give fire gange så meget 
tilbage.” 
 
Jesus vendte sig mod en måbende 
forsamling og sagde: ”Det er folk 
som Zakæus, jeg er kommet for at 
finde. Jeg er nemlig kommet for at 
finde dem, der er kommet bort fra 
Gud og bringe dem tilbage til 
Ham.” 

Ole Pihl - sognepræst 
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Løft i flok med en stor bommertkvote 

Godt Nytår til alle FDF´ere og forældre til FDF´ere i Vester Hassing. 
Dejligt, at vi nu efter en julepause kan komme i gang med FDF arbejdet og 
dyrke fællesskabet igen. FDF Vester Hassing er stadigvæk en af landets 
største kredse, og det kan vi være stolte af. Lederne gør et kæmpemæssigt 
og flot arbejde. Husk, at påskønne det som forældre. For der er altid store 
udfordringer, når det gælder frivilligt arbejde som FDF. Der er ingen faste 
arbejdstider, og glæden ved arbejdet er lønnen og samtidig har vi 
forventninger til hinanden både som FDF ledere, FDF forældre og FDF børn.  
 
Som formand for FDF Vester Hassing - med så mange FDF medlemmer, FDF 
ledere og FDF forældre og med så mange opgaver og aktiviteter, som vi har 
– mener jeg, at vi skal have følgende 2 ting for øje.  
 
• At vi skal løfte i flok – ikke blot lederne, men vi har også brug for jer 

forældre. Erfaringen siger, at når vi løfter i flok, i fællesskab, så vil 
glæden blive vores motor. Det er bl.a. det, der skal være drivkraften i det 
kommende ½ års største udfordring i FDF Vester Hassing, nemlig at få 
arrangeret sommerlejrene. Her er der mange praktiske ting, der skal på 
plads, meget der skal organiseres og planlægges og der er en økonomi, der 
skal hænge sammen. Dette kan ikke gøres uden vi løfter i flok, og her 
gælder flok både bestyrelsen, lederne, FDF børn/unge og FDF forældre.  
 

• At vi skal give os selv og hinanden en vis bommert kvote. Hvis du læste 
historien på modstående side om tolderen Zakæus, ham som virkelig havde 
mange bommerter på sin regning. Så vil du have læst, at Jesus ikke 
droppede ham af den grund. Ingen af os kan leve et liv uden et behov for 
en ganske stor bommertkvote. Den skal vi være villig til at give hinanden 
med Jesus som forbillede. Begrebet om en stor bommertkvote er en helt 
central værdi, som jeg ønsker, at vi skal fremelske i FDF Vester Hassing. 

 
Vi er med årsskiftet kommet med i Aalborg kommune. På de første møder, 
har vi oplevet en meget positiv og serviceminded Fritids- og Kulturforvaltning 
og det glæder os.  
 
Til orientering, drager lederne på Lederweekend d. 9.-10. februar i Myrebo 
med temaet og fokus på: FDF og Unge mennesker i dag. 
 
Jeg ønsker alle et Godt FDF forår! 
 
Ole Pihl 
Formand 
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- Oplevet af Allan Andreasen 
 
I tre uger i august arrangerede Fimcap, en 
international organisation for katolske 
ungdomsbevægelser, World Camp i Den 
Demokratiske Republik Congo. Lejrens motto var 
”Unipe Mkono”, der er swahili og betyder ”Giv mig 
din hånd”, og målet med lejren var da også, at 
deltagere, ledere, teknisk personale, værtsfamilier 
og alle andre involverede skulle lære af hinanden og 

selv lære fra sig om især kultur, ungdomsarbejde og generelle værdier. I alt 
deltog 39 mennesker fra 16 forskellige lande, primært afrikanere og 
europæere, så der var en del at tage fat på, hvis man skulle nå at lære det 
hele om alle. 
 
Efter at have været FDFer i 16 år, først i Vester Hassing og siden 2004 i 
Hjortshøj, må jeg sige, at World Camp er den fedeste oplevelse, jeg har haft 
med FDF. Landslejren er naturligvis også fed, men der kommer trods alt ikke 
så mange overraskelser, som der gjorde i Congo. Hele tiden blev der ændret i 
programmet, oftest fordi nogen kom for sent, eller også stødte man på en skik 
eller noget mad, som man ikke havde forestillet sig. I starten var det lidt 
chokerende, specielt fordi jeg for første gang var uden for Europa, men mod 
slutningen var jeg næsten blevet afhængig af at blive overrasket, for det blev 
selvfølgelig mere og mere spændende, jo mere man lærte. Noget af det 
bedste var også, at alle deltagere, køkkenpersonale og andre medhjælpere 
altid var åbne for at modtage og fortælle om alle de forskellige kulturer og 
skikke, ja selv uddannelsessystemer og politiske strukturer blev diskuteret. 
Der var ingen, der ikke på en eller anden måde var med i fællesskabet, og jeg 
syntes og synes stadig, at det er temmelig imponerende, at så mange så 
forskellige mennesker kunne finde ud af at have det godt sammen i tre uger. 
Improviserede sprogtimer var der også masser af, så mon ikke der render et 
par congolesere og ghanesere rundt og siger ”mange tak” ind imellem… 
 
Landet var i perioden præget af, at det for første gang nogensinde havde 
gennemført et demokratisk valg, men urolighederne i den forbindelse 
begrænsede sig til andre dele af landet end Katanga-provinsen, der dannede 
ramme om World Camp. Derfor kunne vi i relativ ro og fred gennemføre 
lejrprogrammet, der i den første lille uge bestod i at lære hinanden, landet og 
området omkring byen Lubumbashi, hvor vi havde base, at kende. Det indebar 
bl.a. besøg i nogle af byens kvarterer, lange køreture på hullede veje, 
museumsbesøg samt besøg hos lokale Kiro Congo-grupper. Kiro Congo var den 
organisation, der var vært for World Camp, så derfor endte alle udflugtsdage 
med et besøg hos en sådan gruppe. 
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Endelig sluttede hver dag med, at hver organisation præsenterede sig selv og 
sit land, hvorefter der blev åbnet op i baren, hvor der blev solgt øl og 
sodavand fra det lokale bryggeri, ligesom der var høj musik og masser af dans. 
En enkelt aften overtog vi europæere musikanlægget og spillede Grand Prix-
hits fra de sidste mange år. Ikke alle syntes lige godt om den idé… 
 
Efter disse indledende aktiviteter, skulle vi ud og bo hos lokale værtsfamilier, 
mellem en og tre hvert sted, og arbejde i forskellige projekter med børn og 
unge. Blandt projekterne var legekolonier, hvor børnene kom fra kl. 8-12 og 
lavede forskellige aktiviteter i ferien, samt hjem for gadebørn, undernærede 
børn og handicappede. Der blev gjort masser af interessante erfaringer, både 
med familierne og projekterne, og det var selvsagt den periode, der gjorde 
størst indtryk på mig i forhold til at forstå det congolesiske folk. Jeg 
arbejdede selv i en legekoloni sammen med en pige fra Botswana samt to fyre 
fra hhv. Sydafrika og Congo. Det var en fornøjelse at se børnenes entusiasme 
og lærevillighed, når den hvide mand, ”muzungu”, fortalte dem, hvad der 
skulle ske. Det blev nemlig tit overladt til os ”gæster” at styre dagens 
program, for lederne var ikke de bedste forbilleder for børnene. De kom for 
sent, var ikke forberedt, og så slog de børnene, både drenge og piger, når de 
ikke gjorde, som der blev sagt. Det brød jeg mig ikke om, men de mente selv, 
at det var vigtigt med disciplin, og det kan man selvfølgelig godt være enig i, 
men det kan naturligvis udøves på andre måder. Men de glade smil i de små, 
mørke ansigter reddede alligevel oplevelsen, så det alt i alt er noget, jeg er 
glad for at have prøvet. 
 
Den sidste uge på lejren blev mest brugt til evalueringer og opsamling, men 
lidt turisme blev der også tid til, ligesom der blev holdt et brag af en 
afslutningsfest. Afskeden var naturligvis hård, for på trods af at vi deltagere 
blot havde kendt hinanden i tre uger, var der naturligvis knyttet stærke bånd 
på tværs af både lande-, men også kontinent-, kultur- og sproggrænser. 
 
Som sagt var deltagelsen i World Camp den vildeste og fedeste FDF-oplevelse, 
jeg har haft, og jeg kan kun anbefale andre, der får muligheden for at deltage 
i internationale arrangementer, om at slå til, når den byder sig. Hold øje med, 
hvad der sker i FDFs Internationale Udvalg eller følg med på hjemmesiderne 
hos FDFs internationale samarbejspartnere og se, hvornår der næste gang er 
et stort arrangement, man som FDFer kan deltage i. Det er en helt anden 
måde at være på lejr på, og de erfaringer og kontakter, man får skabt, kan 
også bruges i det daglige FDF-arbejde. Det er altså ikke bare en personlig 
oplevelse, men også en, der kan komme FDF til gode. Derfor vil jeg også rigtig 
gerne sige ”aksanti sana” til FDF Vester Hassing for den støtte, man har ydet 
mig, og jeg håber, at de, der mødte op den aften, hvor jeg fortalte om mine 
oplevelser, fik en forståelse af bare en brøkdel af den store oplevelse, jeg har 
haft, for det er svært at gengive noget sådant præcist – det skal opleves, før 
man helt forstår det! 
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Overskuddet fra Landsbyrock 2006 blev den 16. november 2006 uddelt 
til de involverede foreninger. 
 
 

 
 
 
Det er en smilende Jan Gaarn, der modtager Vester Hassing FDF´s 
andel på DKK 14.250. 
 
 
Også fra OK-benzin var der en check på DKK 21.019 for 
sponsorstøtte. Tak til alle jer der har OK-kortet knyttet 
til FDF for sponsorstøtte, og på den måde bidrager med 
nogle øre for hver liter benzin/diesel. Er du ikke med 
som sponsor, så læs mere side 9. 
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Traditionen tro er FDF Vester Hassing medarrangør i den fælles 
fastelavnsfest i Hallen 
 
 

 
                                           Søndag den 18. februar 
 
 
 
Fastelavnsfesten er et godt samarbejde mellem  
• FDF Vester Hassing 
• Stae Borgerforening  
• Vester Hassing Borgerforening  
• Vester Hassing Rideklub 
• VHG 

 
 
 

 LYSGUDSTJENESTE 
Igen I år afholdes der lysgudstjeneste. 
Det er om aftenen den 2. februar kl. 
19.00 i Vester Hassing Kirke. 
 
Efter gudstjenesten serverer FDF kakao & 
pølser. 

 
 
 
 
 

 LYS TILBAGE I JULEDEKORATIONERNE? 
Smid ikke lysene ud, men aflever dem i kredshuset. Vi vil altid gerne 
have rester af stearinlys, som vi kan bruge til lysestøbning.  
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Den 13-15. april skal hele kredsen på kredsweekend. Traditionen tro 
skal vi til Klitten ved Lyngså. 
 
 
 

 FORÆLDREASSISTENTER 
Vore ledere gør et stort stykke arbejde – et arbejde som er frivilligt og 
udgør en stor del af fritiden. Ind imellem kunne en ekstra 
håndsrækning være velkommen.  
 
Måske føler du, at det kunne være sjovt at hjælpe til, bare ikke hele 
tiden. Giv os en håndsrækning, kontakt en af vore ledere og fortæl du 
er til rådighed. 
 
Det kan være du kan assistere på et klassemøde som ekstra voksen, 
når børnene klipper, snitter eller laver anden aktivitet. Måske kan du 
stå post ved et byløb, være kagebager, weekendturassistent, hjælpe 
med avisindsamling eller uddeling af telefonbøger - ja mulighederne er 
mange! 
 
Du behøver således ikke være fast leder for at være med til at gøre en 
forskel, der gør det ekstra sjovt at være FDF´er i Vester Hassing. 
 
 

 WWW.FDF.DK/VESTERHASSING  
 
Linda G. Nielsen, har valgt at stoppe som webmaster for vores 
hjemmeside.  
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak til både Linda og 
hendes mand Klaus, som begge har lagt en stor arbejdsindsats i FDF 
Vester Hassing.  
 
Vores kasserer Hans Schroeder overtager redaktionen af hjemmesiden. 
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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 tirsdag fra kl. 18.00 til 18.30 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 21.000 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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Smid ikke aviser & blade væk!  
 
For FDF vil gerne have dem – 
det tjener vi faktisk godt på. 
 
FDF indsamler aviser & blade: 
 

• Lørdag den 3. marts 
• Lørdag den 2. juni 

 
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 10.000 
på at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
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Program – faste møder 

Januar 
08.01 Øveaften 
15.01 Øveaften 
22.01 Øveaften 
29.01 Øveaften 
 
Februar 
05.02 Øveaften 
12.02 Øveaften 
19.02 Vinterferie 
26.02 Øveaften 
 
Marts 
05.03 Øveafen 
12.03 Øveaften 
19.03 Øveaften 
26.03 Øveaften 
 

 
 

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. 
 

 
 

Tamburkorps spiller ved julestue 
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Program – faste møder 

Januar 
09.01 Bål & Brand / Snekamp
16.01 CASINO – vi spiller spil 
23.01 Ild & Vand 
30.01 QUIZ – hvem-ved-hvad 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
06.02 Lys i mørket – HUSK 

lommelygte 
13.02 Besøg på 

Brandstationen i 
Aalborg 

18.02 Fastelavn i hallen 
20.02 Vinterferie 
27.02 Vi spiller op til dans 
 
Marts 
06.03 Værksted - 

Kunstnermærket 
13.03 Værksted – 

Kunstnermærket 
20.03 Skøre rekorder 
27.03 Påskefræs og kyllinger 
 

Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr i uge 27. Turen går 
til Haderslev. 

Information 

 
Varm kakao efter troldeløb på lejren 

 

Så er vi i gang igen.  
 
Alle puslinge har nu taget 
teatermærket. En dejlig aften  
med masser af børn og voksne – 
og dejlig mad. 
 
Her i foråret skal vi være meget 
ude, derfor er det vigtigt, at I 
alle husker at have tøj på til 
vejret. 
 
 
 

 
Aftenhygge ved bålet i skoven 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Spilleaften 
10.01 FDF mærke 
17.01 FDF mærke 
24.01 Knob 
31.01 Bibelmærke 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
07.02 1.års: Kokkemærke 

2.års: Stifindermærke 
14.02 1.års: Stifindermærke

2.års: Kokkemærke 
18.02 Fastelavn i Hallen 
21.02 Vinterferie 
28.02 1.års: Lejrudstyr 

2.års: Sådan pakkes 
rygsækken 

 
Marts 
07.03 Kunstnermærke 
14.03 Kunstnermærke 
16.03- 
18.03 

Weekendtur i 
Flamstedcentret 

21.03 Forberede hyggeaften 
28.03 Forældrehygge/ 

Kunstudstilling 
  

 
 
 

Information 

Vi ønsker velkommen til en ny 
sæson med nye og spændende 
aktiviteter. 
 
Vi er rigtig mange tumlinge – og 
heldigvis for det! 
 
Af praktiske årsager opdeler vi 
derfor flere af møderne i 
aktiviteter for 1. års og 2. års 
tumlinge. 

 

 
 

Tumlinge på weekend hos Inge & Poul,  
August 2006 
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Program – faste møder 

Januar 
04.01 Læder/knytte 
11.01 Læder/knytte 
18.01 Byløb 
25.01 Kirkemærke 
 
Februar 
01.02 Intet møde 
02.02 Afslutning på 

kirkemærke 
Lysgudstjeneste kl. 
19.00 – 20.30 

08.02 Politistationen 
15.02 Fastelavnsmasker m.m.
18.02 Fastelavn i hallen 
22.02 Vinterferie 
 
Marts 
01.03 Signalmærke 
08.03 Signalmærke (løb) 
15.03 Skovmandsmærke 
22.03 Skovmandsmærke 
29.03 Skovmandsmærke (løb)
 

Information 

Husk altid praktisk tøj til alt 
slags vejr. 
 
Piltene vil igen i år tage mange 
grønne mærker. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Piltehygge på Weekendlejr i Lynghytten 
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Program – faste møder 

Januar 
09.01 Vi er ude 
16.01 Vi løber fane-fræs 
23.01 Vi er i Klub 007 
26.01- 
27.01 

Vi er på lejr med FDF 
Øster Hassing 

30.01 Fri 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
06.02 Vi er igen i Klub 007 
13.02 Vi bager 
18.02 Fastelavnsfest i hallen 
20.02 Vi holder vinterferie 
27.02 Vi er til Show-time 
 
Marts 
06.03 Vi leger Robin Hood 
13.03 Vi leger stadig Robin 

Hood 
20.03 Vi bygger 
27.03 Vi bygger videre 
 
Husk 
Kredsweekend 13.04 – 15.04 

 

Information 

Husk: 
Glem alt om pænt og nyt tøj,  
det kan nemt ende i noget 
møj.. 
 

  
 

 
 

 
 

Væbnerweekend i efteråret
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Program – faste møder 

Januar 
04.01 Finde hjem Børge 
11.01 Tip en 13´ner 
13.01 Stressdag 9.00 – 14.00 
18.01 Bolcher 
25.01 Vi hopper 
 
Februar 
01.02 Vi danser 
02.02 Lysgudstjeneste 
03.02- 
04.02 

Stressdag  
20.00 – 08.00 

08.02 Gæt en lort 
15.02 Prøv dig frem 
18.02 Fastelavn i hallen 
22.02 Så sker det 
 
Marts 
01.03 Knob 
08.03 Knob 
11.03 Stressdag 13.00 - 17.00
15.03 Vi ser film 
23.03- 
24.03 

Fællestur 

29.03 Bål 
 
 
 

Information: 

Stressdage er kun for tilmeldte 
til væbnermesterskabet. 
 
Husk altid varmt tøj. 
 
 

 
 

Den store fællesgudstjeneste på Landslejren – mere end 20.000 
deltagende! 

 
 

 
 

Stort laserlysshow på Landslejren 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 SENIORER Mandag 19.00 – 21.00 

Myretuen 80/2007 Vester Hassing Side 17

 

Program – faste møder 

Januar 
 Program forelå ikke 

ved redaktionens 
afslutning 

  
  
  
  
 
Februar 
  
  
  
  
  
  
 
Marts 
  
  
  
  
  
  
  
 

Information 

Juleferien er gået, vi er klar til 
et nyt kalenderår. Vi fortsætter 
med at have det super sjovt 
som seniorer.  
 

 
Bordfodbold I SeniorCity 

Vi hygger, leger, synger og 
griner til vi falder om af 
kramper.  
 
Som senior i FDF Vester Hassing, 
går man aldrig trist hjem i seng. 
 

 
 

Fra Seniorcity, Landslejr 2006 



 
 

 SENIOR + Onsdag 19.30 – 21.30 

Side 18 Vester Hassing Myretuen 80/2007

 

Program – faste møder 

Januar 
03.01 Vi er i stødet.. 
10.01 Kæmpe twister! 
17.01 Blå blink 
24.01 Årets første bad! 
31.01 Rafleaften 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
07.02 Ild i hytten 
14.02 Valentine´s Day 
18.02 Fastelavn i hallen 
21.02 Bolde i luften 
28.02 Kano/kajak 
 
Marts 
07.03 På afveje.. 
14.03 Frem med jernhesten..
21.03 Store bagedag 
28.03 Bondegårdsbesøg 
 
 
 
 
 
 

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 80/2007 Vester Hassing Side 19

 

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

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
Casper Jensen  
Carina Mellergaard  
Stig Serup  
Troels Serup 98 25 50 67 
 
Tumlinge 
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Birgit Adelstorp 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Linette Christensen 
Birgitte Gaarn 98 25 74 44 
Michelle Jensen 
Mogens Lund 98 25 64 14 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 30 25 71 23 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Anne Eske  
Martin Jørgensen  
Ken Larsen 98 25 56 10 
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
 
Væbnere    
Søren Larsen* 51 21 16 82 
Søren Andersen 
Signe Marie Christensen  
Erik Højer 98 25 90 20 
Jesper Kulebjerg 51 90 98 25  
Lotte Svendsen 98 25 64 65 
 
 
 
 
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 
Steffen Clausen 22 33 21 12 
 
Senior +    
Jesper Kulebjerg* 51 90 98 25 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
Randi Toft 98 25 98 80 
 
PR 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
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 98 25 75 51 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
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 
schroeder@fdf.dk 
 



  
 

 KALENDEREN 
 

  
 
 

Husk at notere… 

Januar 
22.01 Ledermøde 
26.01- 
27.01 

Væbnerweekend 

26.01- 
28.01 

LederskoleNord 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste I 

Vester Hassing Kirke 
03.02- 
04.02 

Stressdag, 
Seniorvæbnere 

09.02- 
10.02 

Lederweekend I 
Myrebo 

18.02 Fastelavn I hallen 
  
 
Se også… 

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

 

Marts 
01.03 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
03.03 Avisindsamling 
05.03 Ledermøde 
16.03- 
18.03 

Tumlingeweekend 

23.03 Arrangement for 
ledere Vester/Øster 
Hassing, Ulsted & Hals 

23.03- 
24.03 

Seniorvæbnerweekend 

 
Senere 
02.04 Ledermøde 
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

07.05 Ledermøde 
02.06 Avisindsamling 
04.06 Ledermøde 
Uge 27 Sommerlejr Puslinge & 

tumlinge 
Uge 29-
Uge 30 

Sommerlejr øvrige 

Landslejr 2006 – Familiegudstjeneste på Sletten  


