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Hvorfor holder vi andagt i 
FDF? 
FDFs formål er at møde børn og unge med 
evangeliet om Jesus Kristus.  
 
I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- 
og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker 
er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset 
race og social status.  
 
Det udfolder vi gennem forkyndelse, samtaler og 
gudstjenester, når vi er sammen til møder og på 
lejre...  
 
Men snak gør det ikke alene - det skal følges op af 
handling. I FDF forsøger vi at opføre os i 
overensstemmelse med det kærlighedsbudskab, 
som vi forkynder. Alt sammen i en åben dialog. 
For kristendommen handler om at tro, helt 
frivilligt! 

 
Sådan lyder FDF´s formål (se vores nye 
hjemmeside). Det er kort sagt derfor vi 
holder andagt i FDF. Andagt er nemlig 
en del af det at møde børn og unge 
med evangeliet om Jesus Kristus. 
Evangelium betyder ”godt budskab”, 
og gode budskaber gør to ting. For det 
første får det os til at smile (læs mere 
herom på næste side). For det andet, 
så danner gode budskaber et godt 
fundament at bygge sit liv på. Vores 
børn og unge udfordres på deres 
værdier af vores samfund mere end 

nogen sinde. Og vi voksne går heller 
ikke ram forbi. Fundamentet for vores 
liv, vores livsværdier, etik og moral og 
vores tro udfordres som aldrig før.  
 
Derfor fryder jeg mig over Jens Rosen-
dals fantastiske trossalme, som helt 
fundamentalt beskriver en levende tro 
på en troværdig måde. Dejligt at tros-
salmen ofte bruges i forbindelse med 
andagterne i FDF. 
 

1. Troen er ikke en klippe  
midt i et stormpisket hav,  
tro er at sejle trods bølger 
over en truende grav.  
 

2. Troen er ikke det sikre  
midt i en verden af fald  
tro er at være tilstede,  
høre, når nogen har kaldt.  
 

3. Troen er aldrig artikler  
trykt i en indbunden bog,  
tro er at vove sig udad  
varsom og kærlig og klog.  
 

4. Troen er det, som kan svigte  
i en forfærdelig stund,  
troen er det, der kan gribes  
midt på den gyngende grund.  
 

5. Tro er det levende, nære,  
som gi´r mig kræfter og mod,  
så jeg går med dig på vejen,  
selv om jeg ikke forstod.  
 

6. Tro er at løfte sin stemme,  
der, hvor din fjende har magt,  
tro er at satse på håbet  
udsat for verdens foragt.  
 

7. Tro er utrolige kræfter,  
som vil forandre alt.  
Vove sig dybt ind i mørket  
hvis der for alvor er kaldt.   
 
March og Lejr 2007 nr. 77 

Ole Pihl - sognepræst 
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Bare et smil 
Et smil koster intet, men giver meget. Det gør den rig som modtager det, uden at gøre den 
fattigere, som giver det. Det kræver blot et øjeblik, men mindet om det kan ofte leve for 
bestandigt. Ingen er så rig eller mægtig, at han kan undvære det, og ingen er så fattig, at 
han ikke kan blive rig ved det. 
 
Et smil er venskabets besegling. Det giver hvile for den nervøse, opmuntrer den nedtrykte, 
er solskin for den bedrøvede, og er naturens bedste lægemiddel mod bekymring. Alligevel 
kan det ikke købes, tigges, lånes eller stjæles, for det har kun værdi, når det gives. 
 
Nogen er for trætte til at give dig et smil, men giv du så dem et, for der er ingen, som 
trænger mere til et smil, end den, som ikke længere har et smil at give andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En smilende Jan Gaarn i lydstudiet 
på lederweekenden, hvor samarbejdet 
bl.a. indebar en fælles cd-indspilning 

 
FDF er også smilets sted. Her skabes smil, for smil kommer af gode oplevelser, 
tryghed og livsglæde. Som formand vokser der et smil frem på mine læber, når 
jeg hører en leder/ledergruppe, som igen har skabt rum for gode oplevelser i 
trygge rammer som udfyldes af livsglade FDF´ere. Som far vokser der et smil frem 
på mine læber, når jeg ser mine børn komme smittende smilende hjem fra 
mødeaften på brandstationen eller gennemblødte fra byløb. Jo – det er med smil 
på læben, jeg i taknemmelighed tænker på FDF Vester Hassing og de smil der 
vokser frem her.  
 
Jeg ønsker alle FDF´ere i Vester Hassing et godt oplevelsesrigt forår i trygge 
rammer fyldt med livsglæde, som kulminerer med to spændende og indholdsrige 
sommerlejre til Sønderjylland for puslinge og tumlinge og til Færøerne for resten.    
 
God sommer! 
  
Ole Pihl  
Formand 
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FDF Vester Hassing får hjælp af forældre til uddeling af telefonbøger 
forår og efterår. Det giver en god indtægt til vores arbejde. 
 
Desværre halveres indtægten nu, idet Fagbog Jylland ikke udkommer 
længere. Så fremover er det kun om efteråret der skal uddeles bøger. 
 
Som altid vil vi meget gerne høre fra forældre, som har lyst til at hjælpe 
til med uddelingen. Kontakt Lisbeth Andreasen, tlf. 98 25 66 00. 
 

 SKANSEVAGT – HJÆLP SØGES 
Igen i år falder skansevagten delvis sammen med sommerlejren, så vi 
håber på forældre eller andre venner af FDF, der vil tage en vagt. 
 
Vagten strækker sig fra kl. 22.30 til kl. 07.00. Gerne 2 på vagt sammen. 
Vi skal have vagter i perioden 28. juni – 15. juli. 
 
Vi har også brug for hjælp: 
Den 23 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 kan hjælpe, så kontakt: 
Erik Højer - Tlf.: 98 25 90 20, eller mail: shep@mail-telia.dk 
 

 VI SIGER TILLYKKE 
• Janne & Mogens Lund, som har fået en søn 
• Ditte & Erik Højer, som har fået en datter 
• Marie & Søren Hansen, som har fået en datter 
• Birgitte & Jan Gaarn, som har fået en datter 

 
• Helle & Peter Larsen, med  

sølvbrylluppet den 3. april. 
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Af Michelle Werenberg Jensen, 
seniorvæbner  
 
Jeg har, sammen med 41 andre 
unge, været på 7./8.-klasse 
kursus i København.  Det har 
været den fedeste uge i hele mit 
liv, og derfor vil jeg gerne dele 
mine oplevelser med jer andre. 
Allerede i toget på vej til 
København startede 
oplevelserne. Man så hvem der 
ellers havde FDF-skjorte på, og 
så opsøgte man ellers dem. 
Selvom vi ikke kendte hinanden i 
forvejen, fik vi nogle sjove 
samtaler startet.  
 

 
Hygge på værelset 

 
Da vi ankom til København 
mødte vi så resten af dem, som 
vi skulle være på kursus med. Vi 
fik rundvisning på Rysensteen og 
pakket ud, og så gik turen ellers 
ned på strøget. Om aftenen 
havde vi så alle forberedt et 
oplæg om vores egen kreds, som 
vi skulle fremlægge.  
 

Tirsdag morgen lagde vi så igen 
hårdt ud. Om formiddagen havde 
vi besøg af en præst fra 
Ballerup-området. Hun fortalte 
hvordan en præsts typiske 
arbejdsdag ser ud, og hun bad os 
skrive en bøn. Alle fik noget godt 
ud af det, og vi lærte hvad det 
ville sige at bede til Gud.  
 
Om eftermiddagen gik vi en tur 
rundt i København. Alle var i 
godt humør, og vi gik alle og 
sang. Samme aften var vi i DGI-
byen for at svømme.  
 
Onsdag var ligeledes en meget 
begivenhedsrig dag. Vi var inde i 
en kirke, og hørte om hvordan 
folk bliver hjulpet af 
varmestuen. Om eftermiddagen 
var vi igen i DGI-byen og lave 
nogle events. Vi var blandt 
andet inde i et laser-rum og et 
rum med en masse store bolde. 
Aftenen var bare råhygge og en 
god gåtur rundt i stadens gader.  
 
Torsdag var vores sidste hele dag 
sammen. Det skulle selvfølgelig 
fejres, at vi havde haft sådan en 
god tur. Men først efter lidt 
seriøst arbejde. Vi tog ind på 
Christiania og fik en rundvisning 
der. 
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Festen 

 
Om eftermiddagen gik vi så alle 
sammen shop-amok. Vi skulle 
have købt ind til aftenens fest, 
have forberedt konkurrencer og 
så videre. Ellers var det lutter 
råhygge på værelserne. Om 
aftenen gik det så løs med et 
brag.  
 

 
Festen – så skal der danses 

 
Der blev sunget, danset og spist 
en masse lækker mad. Det var jo 
lige op til fastelavn, så vi var 
selvfølgelig alle sammen klædt 
festligt ud. Der var pirater, 
babyer, klovne, rockere, 
siamesiske tvillinger, zebraer 

osv. Vi havde sågar besøg af 
selveste Elvis og dødens engel. 
Fredag var så afskedsdag. De 
sidste par timer med alle de 
dejlige mennesker gik alt for 
hurtigt. Vi stod alle i en 
rundkreds, holdt hinanden i 
hånden og sang med på sangen 
”rør ved mig”. Intet øje var tørt, 
og ingen ville hjem. Det havde 
været sådan en god uge, med 
nogle fantastiske ledere. Jeg vil 
ønske for alle jer, der ikke har 
været af sted, at I prøver det. 
Det er virkelig en uforglemmelig 
oplevelse. 
 

 
Morten, Line, Stin, Signe og Anders 

(vores fantastiske ledere) 
 
 
 
KREDSHUSLODSEDDEL 

Den 10. maj er byen blå. Piltene 
og væbnerne går rundt og sælger 
lodsedler. Overskuddet bidrager 
til driften af kredshuset.  
 
Vi håber på din støtte! 
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Puslinge og tumlinge skal i uge 27 til Mellerupcentret i Sønderjylland. 
 

FORÆLDREORIENTERING I KREDSHUSET 
TIRSDAG 1. MAJ 
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. 
 

 SOMMERLEJR - FÆRØERNE 
Lørdag d. 14. juli drager 53 FDF’ere afsted  mod Færøerne.  
Vi sejler fra Hanstholm med Smyril Line’s store færge Norröna og 
ankommer mandag morgen til Torshavn. 
 
De 18 øer i Atlanterhavet byder os mange oplevelser, så som det rige 
fugleliv og de mange klipper. Måske er vi heldige at grinderne også 
kommer. Sidst FDF Vester Hassing gæstede Færøerne i 1980 var der 
pludselig grindehvalfangst (det var på det tidspunkt 6 år siden sidst) så 
hvem ved – måske kommer de igen når vi er der. 
 
Vi bor i vores standlejr på Østerø og vil tage ud på ture derfra. 
Bl.a er der planlagt sejltur fra Vestmanna hvor vi sejler gennem klipper 
og ser fuglefjelde. 
 
Vi vil også besøge Klaksvik som er den nordligste bygd på Færøerne. 
Endvidere skal vi på hike. De yngste på dagstur, de større på tur med 1 
overnatning og de helt store skal sove 2 gange på deres hike.  
 
Vi vil holde en ”Færøsk dag” hvor vi leger nogle færøske lege og spiser 
traditionel færøsk mad.  
 
Resten er en hemmelighed…                                               Søren Larsen



 
 

 NYT FRA BUTIKKEN 

Myretuen 81/2007 Vester Hassing Side 9

 

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 2. Juni 
• Lørdag den 1. September 
• Lørdag den 1. December 

 
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 

April 
02.04 Påskeferie 
09.04 Påskeferie 
16.04 Øveaften 
23.04 Øveaften 
30.04 Øveaften 
 
Maj 
07.05 Øveaften 
14.05 Øveaften 
17.05 Spille i Hals 
21.05 Øveaften 
28.05 Pinseferie 
 
Juni 
04.06 Øveafen 
11.06 Øveaften 
18.06 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 lille værdimærke, 
der kommer til syne, når pakken 
åbnes – det sidder i folderne 
øverst på pakken - 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 

April 
10.04 Forberede 

kredsweekend 
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

17.04 5 km mærket 
24.04 Bondegårdsbesøg *) 
 
Maj 
01.05 Vi besøger Kasper 

(børnene afleveres og 
hentes hos Kasper, 
nærmere info senere) 

08.05 Cykelkørekort – besøg af 
politibetjent 

15.05 Byløb – poster hos 
forældre *) 

23.05 Bålhygge – primimad 
29.05 Strandtur til Hou *) 
 
Juni 
05.06 Snitteværksted 
08.06- 
09.06 

Puslingeafslutning med 
overnatning i Kredshuset 

13.06 Kredsafslutning 
 

Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr i uge 27, 30.06–
07.07. Turen går til Haderslev. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 

Information 

Resten af foråret skal vi være 
meget ude, så husk derfor godt 
udetøj.  
 

 
Tur til brandstationen, hvor de store vandkanoner blev kørt frem 

 

Og tjek programmet. Måske 
bliver der brug for ”gammelt” 
tøj. 
 
Forældrehjælp! 

Vi skal bruge forældrehjælp til 
bl.a. kørsel og til byløb.  
 
De aftener, hvor vi har brug for 
jer er markeret med *).  
 
Sig endelig til, hvis I har mulighed 
for at give jeres hjælp 
 

 
Der dryppes stearin til den store guldmedalje 
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Program – faste møder 

April 
04.04 Påskeferie 
11.04 Forberede 

kredsweekend 
13.04-
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

18.04 Hjælpermærket 
25.04 Hjælpermærket 
 
Maj 
02.05 Tur til Aslundskoven. 

Børnene bringes og 
hentes på P-pladsen til 
venstre. 

09.05 Cirkusaften 
16.05 Idrætsmærke 
22.05 Idrætsmærke 
30.05 Gandrup Havn, Skiveren 

– børnene bringes og 
hentes. Medbring evt. 
fiskenet og glas 

 
Juni 
06.06 Tumlingeafslutning 
13.06 Fælles kredsafslutning 

  
Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr i uge 27, 30.06–
07.07. Turen går til Haderslev. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 
 

Information 

Vi byder foråret velkommen med 
nye og spændende aktiviteter. 
 
Vi er rigtig mange tumlinge – og 
heldigvis for det! 
 
 

 

 
 

Foredrag med gamle grå uniformer – FDF-mærket,  
Januar 2007 
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Program – faste møder 

April 
05.04 Påskeferie 
12.04 Forberede 

kredsweekend 
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

19.04 Sæbekassebiler 
26.04 Sæbekassebiler 
 
Maj 
03.05 10 km mærke 
10.05 Kredshuslodseddel 
17.05 Fri  
24.05 Bålmad 
31.05 Overraskelsesdag hvor 

alt kan ske 
 
Juni 
07.06 Afslutning i Myrebo 
13.06 Fælles kredsafslutning 
14.06 Intet møde 
 

Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr til Færøerne i uge 
29-30. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 

Information 

Husk altid praktisk tøj til alt slags 
vejr. 
 
Et forår med mange 
udeaktiviteter. 
 

 
 

 
 

 
 

Billeder fra Piltenes besøg på Aalborg Politistation 
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Program – faste møder 

April 
03.04 Fri 
10.04 Forberedelse til 

kredsweekend 
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

17.04 Fri 
24.04 Vi går på date 
 
Maj 
01.05 Blå blink 
08.05 Intet møde 
10.05 Kredshuslodseddel 
15.05 Vi efteraber fuglene 
22.05 Vi får pulsen i vejret 
29.05 Hvor går turen hen 
 
Juni 
05.06 Vi pakker rygsækken 
12.06 Intet møde 
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr til Færøerne i uge 
29-30. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 

Information 

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

 
 

Væbnerne i netværket er ude og vinterbade
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Program – faste møder 

April 
05.04 Søg og find 
12.04 Nik og Jay  
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

13.04 Stressdag 
væbnermesterskabet 

19.04 Bivi-bag 
26.04 Bivi-bag 
 
Maj 
03.05 Bivi-bag 
10.05 Vi spiller 
17.05 Aflyst pga. 

væbnermesterskabet 
16.05- 
20.05 

Væbnermesterskab 

24.05 Vi bygger og ser billeder 
og film fra hele året 

31.05 Hvordan smager det 
 
Juni 
07.06 Vi siger farvel og tak 
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr til Færøerne i uge 
29-30. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 
 

Information: 

Stressdage  - kun for tilmeldte til 
væbnermesterskabet. 
 
Konfirmation 

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

Seniorerne er i fuld gang med at 
renovere deres seniorrum. 
 
Der bliver malet, banket, syet og 
meget mere… 
 
Ellers bliver tiden brugt 
fornuftigt, på hygge med kakao, 
kage og slanke popcorn   :o) 
 
Husk lige datoerne: 
 
April 
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

 
 
Juni 
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
                                              
Sommerlejr til Færøerne i uge 
29-30. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 

Information 

 

 
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 
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Program – faste møder 

April 
04.04  
11.04  
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på Klitten 

18.04  
25.04  
 
Maj 
02.05  
09.05  
16.05  
23.05  
30.05  
 
Juni 
06.06  
13.06 Fælles kredsafslutning 
 
 
Husk kryds i kalenderen til: 
 
Kredsweekenden den 13.-15. 
april på Klitten 
                                              
Sommerlejr til Færøerne i uge 
29-30. 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 
 
 
 
 

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) 
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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 
Ken Larsen 98 25 56 10 
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
 
Væbnere    
Søren Larsen* 51 21 16 82 
Søren Andersen 
Jesper Jensen  
Anders Hougaard 
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 31 18 21 13 
 
Senior +    
Jesper Kulebjerg* 51 90 98 25 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
Randi Toft 28 73 72 84 
 
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… 

April 
  
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

23.04 Ledermøde 
 
Maj 
01.05 Informationsmøde 

Sommerlejr 
Sønderjylland 

10.05 Salg af 
kredshuslodseddel 

16.05- 
20.05 

Væbnermesterskab 
Seniorvæbnere i 
København 

21.05 Ledermøde 
 
Se også… 

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

 

Juni 
01.06 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
02.06 Avisindsamling 
13.06 Fælles kredsafslutning 
Uge 27 Sommerlejr 

Sønderjylland 
Uge 29- 
30 

Sommerlejr  
Færøerne 

 
Senere 
20.08 Opstart efter ferien 
25.08 ”Ny Landsbyrock” 
01.09 Avisindsamling 
02.09 Søndag i blåt 
07.09- 
09.09 

Aktivlejr 

25.11 Julestue 
01.12 Avisindsamling 
  
  

 
 

                    Se også vores hjemmeside – her kan bl.a. læses om kredsens historie og mange praktiske oplysninger  


