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Mon Gud griber ind i dit liv og gør 
mirakler? 
 
Hvis han gør – ja – så vil 
det vel egentlig være rart 
at vide. Jeg tror ikke, at 
miraklernes tid er forbi. 
Og ja - nogle gange kan 
føle det sådan, og tænke, 
at det alle højest var 
dengang Jesus var på 
jorden, at der fandtes 
mirakler. Jesus var en 
slags mirakelmager. 
Mange beretninger 
fortæller om de 
forunderlige og 
mærkelige ting han 
gjorde for folk, der 
troede på ham. Ting, som 
vi ikke kan fatte, ligesom 
Peter der gik ud til Jesus 
på vandet. 
Fortællingerne handler 
bemærkelsesværdigt ofte 
om tro, når Jesus griber 
ind i menneskers liv. Og 
tro er tillid.  
 
En historie om tillid. 
 
Der var oversvømmelse, og jorden var 
dækket af vand. Jensen sad oppe på sit 
tag, mens vandmasserne fossede forbi og 
vandet steg. Hans nabo kom forbi i en 
robåd og råbte: „Kom med!“ „Nej tak“, 

råbte Jensen, „jeg har tillid til Gud.“ 
 
Vandet steg, og snart sad Jensen i vand til 
maven. Så kom der en i en speedbåd. Han 
skreg: „Skynd dig og kom med.“ „Ellers 
tak“, sagde Jensen, „jeg har tillid til 
Gud.“ Til sidst sad han oppe på sin 
skorsten i vand til halsen. Så kom en 
helikopter og kastede en rebstige. Men 
han ville stadig ikke med. „Jeg har tillid 
til Gud“, råbte han til piloten.  
 
Vandet steg og han druknede. Han slog 

sine øjne op i himlen, og 
ville fremføre sin klage 
på højeste sted. 
„Herre“, sagde han, „jeg 
havde tillid til dig; 
hvorfor hjalp du mig 
ikke.“ 
 
„Menneskebarn“, 
svarede Herren, „hvad 
forlanger du egentlig? 
Jeg sendte dig både en 
robåd, speedbåd og en 
helikopter.“ 
 
Bøn 
Kære Gud.  
Vi takker dig for fællesskabet i 
FDF. 
Vi takker dig for de mirakler, du 
gør i vores liv, når du sender 
mennesker på vores vej, som kan 
hjælpe os med de ting, der er 
svære for os. 
Hjælp os til at have tillid til dig. 
Hjælp os til at gøre små mirakler 
for de mennesker, vi møder. 
Vi beder for alle de mennesker, 
der rundt om i verden har brug 
for at opleve miraklerne. Amen 
 
 
Ole Pihl 

sognepræst  

 

At stole på Gud! 

Da skarerne var draget bort, bad Jesus 
sine disciple om at tage over på den 
anden bred. Han ville møde dem senere, 
men ville være alene i bjergene for at 
bede. Det blev aften, og båden var langt 
fra land. Vinden var imod, og båden 
kæmpede mod bølgerne. 
Pludselig midt i mørket kom Jesus 
vandrende ud til dem på søen. I de hvide 
klæder lignede han et spøgelse, og de 
blev frygtelig bange. Jesus gav sig til 
kende og bad dem om ikke at være bange. 
Peter ville ikke helt tro det, han så og 
bad Jesus om at få lov til at gå ud i søen 
sammen med Jesus. Peter trådte ud og 
vandrede hen over bølgerne og kom hen 
til Jesus. Lige med et blev han frygtelig 
bange. Det stormede og sled i ham , og 
han begyndte at synke, mens han bad 
Jesus om at frelse sig. Jesus strakte 
hånden ud og greb fat i ham, mens han 
spurgte om, hvorfor Peter ikke troede på 
ham. Da de kom op i båden, lagde vinden 
sig og disciplene kastede sig ned for Jesus 
og sagde: „Du er sandelig Guds søn.“ 

 
(genfortælling af Matthæus evangeliet 
kap.  14 v. 22-33) 

Du skal bringe verden fred 
dagligt brød og kærlighed. 
Livets Gud har dine hænder, 
derfor er det dig han sender,  
når din næste lider nød. 
 
(fra March og Lejr 2008 nr. 25 
Menneske din egen magt v. 2) 
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Forenede - Drenge og pige – Forbund          -          Frivilligt – Dejligt – Fællesskab 

 
Det frivillige arbejde skal være et fællesskab, hvor det er dejligt at være! Og 
det skal det være for både børnene og de voksne. Derfor var det også med glæde, 
at jeg kunne notere mig, at vi på vores årlige leder- og bestyrelsesweekend i 
februar i fællesskab kom frem til følgende statement:  
 
Det er vigtigt, at have fokus på en positiv stemning, hvor energien ikke 
trækkes ud af det frivillige arbejde. Det er vigtigt at huske, at vi ikke er og 
skal være ens. Forskellighed gør stærk. Det er vigtigt, at have fokus på, at vi 
er her på frivillig basis. 
 
Jeg vil med dette interne - men ikke hemmelige notat - gerne sætte fokus på det 
frivillige arbejde som FDF´er. Jeg vil gerne sige, at det frivillige arbejde er 
arbejdskrævende, givende og glædesfyldt at være en del af. Og jeg vil gerne 
invitere endnu flere voksne med ind i dette fællesskab som ledere på hel eller 
deltid. Når vi løfter i flok …. kommer vi til at smile J Som FDF´er kræves ikke 
specielle kundskaber ud over gerne at ville være sammen med andre voksne om 
at skabe gode oplevelser og trygge fællesskaber for 
alle vores børn og unge i FDF. Og selvfølgelig er 
”gamle” FDF´ere også velkommen til at tage fat 
igen – mon ikke det brænder et sted indeni J 
Kontakt blot undertegnede (98256028) eller Jan 
Gaarn (98257444). 
 
45-års Jubilæum d. 13. maj – SÆT X 
FDF i Vester Hassing festligholder vores 45-års 
jubilæum på dagen tirsdag d. 13. maj med et 
JUBILÆUMS BANKO i Vester Hassing Hallen. Dørene åbner kl. 17.30 – 
Tarmburkorpset spiller, der er en kort jubilæumstale og så er det i gang med 
bankospillet. Pladerne koster 15,- pr. stk. Mange gode gevinster venter på at blive 
vundet. Jubilæumskagen og kaffen er gratis! Vi slutter ca. 21.00. Vi håber, at 
rigtig mange vil bakke op om denne fest.  
 
Lejrlivet – er en del af det at være FDF´er. Snyd ikke dig selv for det! I 
skrivende stund ligger Kredsweekenden lige om hjørnet d. 4.-6. april, og i år går 
sommerlejrene til Hvide Klit og Norge. Jeg skal selv deltage i Norges-turen som 
lejrpræst, og det glæder jeg mig vildt meget til. Jeg tror der ligger STORE 
oplevelse og venter på os – store som små! Spændende! 
 
Glædeligt forår – Go´ sommer  
Glad FDF hilsen 

Ole Pihl 
Formand 

Husk 
Bankospil for hele 

familien 
13. maj i Hallen 
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I løbet af efteråret har det desværre 
regnet ned flere gange i vores hytte 
”Myrebo” i Hammer Bakker. Derfor var 
det nødvendigt at få udskiftet taget.  
 
En flok frivillige gik i gang i midten af 
januar. 10 friske fyre m/k mødtes en 
lørdag formiddag for at pille det gamle 
ned bid for bid.  

 
Som rigtige FDF’ere beviste de, at 
tingene går meget nemmere, når man 
løfter i flok, for inden middag var hele 
taget pillet ned og kørt væk. GODT 
GÅET! Og oveni købet kunne de prale af 
at have sparet kredsen for de penge, 
som det ville have kostet at få 
håndværkere til det.  
 
Da man var i gang, blev der set på et 
andet vådt problem – rørene i gulvet 
under køkken, gang og det ene lederrum. 
Det viste sig, at de skulle skiftes, så et 
større projekt med at tage køkken ud og 
brække gulv op gik i gang.  

 
De kreative og engagerede mennesker, 
der ledte slagets gang, så hurtigt 
mulighederne for i samme omgang at 
forny og forstørre køkkenet ved at slå 
det sammen med lederrummet.  
 
Og igen skinnede FDF-ånden igennem, 
for der var ikke langt fra tanke til 

handling. Nu har Myrebo foruden et flot nyt tag også fået nyt og større 
køkken! 2 nye varmluftsovne, ny glaskeramisk kogeplade, flere skabe, et 
stort kølefryseskab fra gulv til loft og ny vådrumsafdeling ved 
opvaskemaskinen med fliser på væggene gør køkkenet meget mere 
attraktivt. 
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Mange har givet en hånd med ved at bryde ned og køre væk, bygge op, 
lægge klinker, sætte glasvæv op, male og gøre rent.  
 
Enkelte har lagt rigtig mange timer og kræfter i projektet. TAK TIL ALLE!! 
Der skal også lyde en stor tak til de virksomheder, der har sponsoreret 
materialer eller på anden måde har bidraget til hytten. Nu glæder vi os 
meget til at nyde og bruge det flotte resultat. 
  

 
Der vil blive arrangeret en dag med åbent hus i hytten, så alle kan 
besigtige resultatet. Invitationen kommer ud i nærmeste fremtid. 
 

 VI SIGER TILLYKKE TIL 
• Ditte Aaen & Søren Larsen, som har fået en søn 
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KREDSHUSLODSEDDEL 

Den 22. maj er byen blå. FDF går 
rundt og sælger lodsedler. 
Overskuddet bidrager til driften af 
kredshuset.  
 
Vi håber på din støtte! 
 

FORÅRET er på vej – inden vi ser os om er vi i MAJ måned! Det er tiden, 
hvor FDF KREDSHUSLODSEDDEL er på gaden. Så kan vi prøve af, om heldet 
er med os! 
 
Der er mange fine gevinster skænket af byens forretninger og 
erhvervsdrivende. 
  
KREDSHUSLODSEDLEN er en 
lodseddel, der udarbejdes af FDF 
Vester Hassing og som henvender 
sig til nærområdet. 
 
Formålet er hovedsageligt at tjene 
et beløb ind til det frivillige børne- 
og ungdomsarbejde samt drift af 
FDF Kredshus - vi har nogle utrolig 
gode rammer for FDF-arbejdet her 
i Vester Hassing – men det koster.  
Det hænder også at nogle af pengene kommer en flok FDF`er på lejr til 
gode. 
 
TAG godt imod ”de blå skjorter” – når de ringer på jeres dør. 
 
Måske er det også tid til at vinde tirsdag den 13. maj?  

Læs mere side 18 

 NYT LYS OVER KREDSHUSET 
Med økonomisk støtte fra SparNord Fonden 
har vi nu fået lys ved bl.a. bålplads og 
raftegård. Så nu kan vi også være ude, når 
det er mørkt! 
 
På 1. salen har vi fået ny loftbeklædning med 
bedre akustik. Så er vi inde, er det nu lettere 
at høre hinanden! 

Der graves kabler ned til 
udendørslys 



 

 SOMMERLEJRE 2008 

Myretuen 84/2008 Vester Hassing Side 7

Nu står sommeren snart for døren, og vi håber selvfølgelig på nogle 
skønne solskinstimer sammen med alle jer FDF’ere. I år skal vi af sted i to 
hold, men det bliver oplevelserne ikke mindre af. Vi plejer at være en 
stor flok af sted – og det skal vi nok også komme i år. 
 
Puslinge, tumlinge og pilte - De tre yngste klasser i FDF Vester Hassing 
skal til lejren Hvide Klit, som ligger lige på stranden ved Lyngså. Et super 
skønt sted, med masser af plads både inde og ude. Årets sommerlejrtema 
er ”Børn i Blåt på Rumfart”. Så kære FDF’ere - vi skal rigtigt ud og 
efterforske hele vores univers. Det bliver rigtigt spændende. Vi skal 
bygge rumskibe, flyve til fjerne planeter, måske kigge nærmere på 
sportsplaneten, skrotplaneten, madplaneten eller måske nogle helt andre 
planeter, som vi finder på vores vej. Det er vist kun vores fantasi, som 
sætter grænserne. 
 
Og så skal vi selvfølgelig besøge stranden, klitterne, skoven og alt det 
andet skønne, som er lige uden for huset – på Hvide Klit.  
 
Vi glæder os til at få en kæmpeflok FDF’ere med på sommerlejr i uge 27.  
 
Væbnere, seniorvæbnere og seniorer - Vores store FDF’ere skal med 
vores netværk i FDF til en skøn tur i Norge i uge 31. De skal rejse sammen 
med FDF’ere fra Øster Hassing, Brønderslev, Dronninglund, Hals, 
Flauenskjold, Taars, Agersted, Hjallerup, Aaby Vedsted og Pandrup. Vi 
håber der kommer rigtigt mange FDF’ere med, så vi kan få nogle gode 
venner på tværs af kredsene. Og hvem ved, måske er der nogen med, som 
vi lærte at kende på Landslejren i 2006. Det kunne være sjovt. 
 
Lejrpladsen ligger i området Lifjell – lige ved siden af søen 
Seljordsvattnet. I denne sø, bor et søuhyre, lidt lige som Loch Ness-uhyret 
fra Skotland – det siges der. Om det er sandt må vi finde ud af. 
 
Udover at jagte søuhyrer skal vi på vandreture, kanosejlads, klatring, 
fiskeri, snitning og mange andre spændende ting.  
 
Vi skal bo i telte - men det er vi jo også rigtigt gode til. Det bliver en skøn 
tur. 
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Den 14. februar var piltene på en spændende tur til Brandstationen i 
Aalborg. Det blev en spændende aften, hvor der blev prøvet mange ting, 
bl.a. horn, hjelme og walkie talkier.  
 
Vi lærte også det skal gå hurtigt. Der må kun gå 1 minut fra alarmen går 
til alle sidder i bilen. Vores brandmand klarede det på 22 sekunder! Vi 
lærte også at det værste tidspunkt for en brandalarm, ikke er midt om 
natten når brandmanden sover - nej det er når han lige er begyndt at 
spise, og ikke når sin varme mad! 
 

    
 
Den 26. februar var væbnerne en tur på Nordjyske Trykkeri og se hvordan 
avisen bliver trykt. Det går stærkt, og det larmer! 
 
Det var superspændende, og alle fik en avis med hjem. Den var nu lidt 
svær at læse, for den var fra år 1767 og skrevet med mærkelige 
bogstaver.  
 
Det var den første udgave af ”Nordjyske Stiftstidende”. Dengang hed den 
”Nyttige og fornøjelige Jyske Efterretninger”!
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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 11.000 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 Inga 
Gaarn, tlf. 98256780, 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 7. Juni 
• Lørdag den 6. september 
• Lørdag den 6. 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 25.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
 
 



 

 TAMBURKORPS Mandag 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

April 
07.04 Øveaften 
08.04 Generalforsamling 
14.04 Øveaften 
21.04 Øveaften 
28.04 Øveaften 
 
Maj 
05.05 Øveaften 
12.05 Pinseferie 
13.05 Spille til 45 års 

jubilæum, FDF Vester 
Hassing 

19.05 Øveaften 
26.05 Øveaften 
 
Juni 
02.06 Øveaften 
09.06 Øveaften 
14.06 Spille i Dokkedal 
16.06 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 kredshuset 
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Program – faste møder 

April 
01.04 Vi skal forberede ting til 

weekendlejren 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

08.04 I snitteværkstedet 
15.04 Vi laver skøre rekorder 
22.04 Byløb rundt i byen 

Forældrehjælp  - se info 
29.04 Cykelkørekort – husk 

cykel. Vi får besøg af 
landbetjenten. 

 
Maj 
06.05 Vi lejer Dr. Pjuskebusk 
13.05 45 års jubilæum i hallen 
20.05 På bondegårdsbesøg 

Forældrekørsel – se info 
27.05 FDF quiz-aften 
 
Juni 
03.06 Åbent FDF. Ta´en af 

dine venner med til FDF-
mødet 

06.06- 
07.06 

Puslingeafslutning med 
overnatning i vores FDF-
lejr Myrebo i Hammer 
Bakker. 

10.06 Ingen FDF 
11.06 Årsafslutning for hele 

kredsen. Bemærk det er 
en onsdag. 

28.06- 
04.07 

Sommerlejr på Hvide 
Klit 

 
Vi starter efter ferien i uge 34

Information 
Så er vi klar med endnu nogle skønne 
måneder med masser af FDF sjov.  
 
Husk, at I stadig skal have tøj med 
både til inde- og udeaktiviteter. Og 
gerne noget tøj, som må blive 
beskidt. 
 
I foråret har vi et par møder, hvor vi 
gerne vil have forældrenes hjælp. 
Dels til byløbet 22. april, hvor vi vil 
kontakter jer, som bor tættest på, 
for at få jeres hjælp til et byløb. I 
hører nærmere. 
 
Samtidig skal vi bruge nogle 
forældre, som vil ligge bil/kørsel til, 
når vi skal på bondegårdsbesøg. Meld 
jer gerne, hvis I kan være med 20. 
maj. 
 
Og så skal I alle huske, at sætte kryds 
i kalenderen 4.-6. april, hvor vi alle 
skal på Kredsweekend på Klitten og 
sæt også kryds i uge 27, hvor vi skal 
på sommerlejr sammen med tumlinge 
og pilte på Hvide Klit. Begge lejre 
ligger i Lyngså ved Sæby. 
 
Vi glæder os til endnu nogle dejlige 
FDF-timer sammen med jer alle. 
   

Puslingeweekend 2007 



 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 
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Program – faste møder 

April 
02.04 Signalmærke 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

09.04 Bålmærke 
16.04 Bålmærke 
23.04 Vi laver lejrudstyr 
30.04 Vi laver lejrudstyr 
 
Maj 
07.05 Vi går i Inges fodspor. 

Bringes og hentes 
Houvej 356 

13.05 45 års jubilæum i Hallen 
14.05 Idræt for sjov 
21.05 Idræt for sjov 
28.05 Gandrup havn. 

Bringes og hentes 
Medbring fiskenet og 
glas 

 
Juni 
04.06 Hyggeaften ved Stae 

Medborgerhus. 
Bringes og hentes 

11.06 Fælles afslutning 
28.06- 
04.07 

Sommerlejr på Hvide 
Klit 

  
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! 
 
HUSK: Praktisk tøj til aktivitet og 
vejrlig. 
 
 
 
 

 
 

Der laves masker og refleksperleplader  

 



 

 PILTE Torsdag 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

April 
03.04 Forberede 

kredsweekend 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

10.04 Intet møde 
17.04 Naturmærke 
24.04 Naturmærke 
 
Maj 
01.05 Intet møde 
08.05 Gandrup havn 
13.05 45 års jubilæum 
15.05 Intet møde 
22.05 Kredshuslodseddel  

(kl. 17.00 – 20.00) 
29.05 10 km mærke  

(kl. 18.00 – 20.30) 
 
Juni 
05.06 Intet møde 
11.06 Fælles kredsafslutning 
28.06- 
04.07 

Sommerlejr på Hvide 
Klit 

 

Vi starter efter ferien i uge 34 

Information 

Hav altid praktisk tøj på til 
møderne, så du både kan være 
ude og inde. Vi vil tage 
piltemærker til at sy på din 
skjorte. 
 
Husk: FDF-skjorten til alle møder 
– det giver STJERNER! 
 

 
 

NÅR jeg bliver stor vil jeg være BRANDMAND. 

 

 
Ulækkert at føle i poserne på løbet, MEN nam hvor smagte flere af 

posterne RIGTIG lækkert. 



 

 VÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

April 
01.04 Vi varmer op til årets 

fedeste kredsweekend 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend. Pas bare 
på – væbnerne er klar 

08.04 Fri 
15.04 Vi dekorerer boksere til 

Norge 
22.04 NU skal vi altså have det 

raftemærke!!! 
29.04 Vi laver rafter til 

jubilæumsbanko 
 
Maj 
06.05 Vi ser hvordan Vattenfall 

er skruet sammen 
13.05 JUBILÆUMSBANKO i 

hallen 
20.05 Vi bygger vores egen ovn 
22.05 Kredshuslodseddel  

(kl. 17.00 – 20.00) 
27.05 Vi tester konditionen, 

vandrestøvlerne og 
rygsækken før årets 
Norgestur 

 
Juni 
03.06 Vi plejer vabler fra den 

27. og hygger med bål 
10.06 Intet møde 
11.06 Fælles kredsafslutning 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 

Information 

Til væbnermøderne laver vi 
skøre, hyggelige og mærkelige 
ting.  
 
Vi udfordrer hinanden og naturen 
på sjove og spændende måder. Vi 
lægger vægt på fællesskab, 
selvtillid og positive livsværdier i 
en afslappet atmosfære.  
 
Kort sagt: Vi lærer hvad det er at 
være en sej FDF’er, mens vi har 
det rart sammen. 
 
Husk: 

Glem alt om pænt og nyt tøj, det 
kan nemt ende i noget møj… 
 
 
 

 
 

Væbnere lærer førstehjælp 



 

 SENIORVÆBNERE Torsdag 19.00 – 21.00 

Side 16 Vester Hassing Myretuen 84/2008

Program – faste møder 

April 
03.04 Underholdning til 

kredsweekend 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

10.04 Seniorvæbnerne 
bestemmer 

17.04 Ud af huset 
24.04 Ta´ en ven med aften 
 
Maj 
01.05 Intet møde 
08.05 Seniorvæbnerne 

bestemmer 
15.05 1. Hjælp med Falck 
22.05 Kredshuslodseddel  

(kl. 17.00 – 20.00) 
29.05 GPS 
 
Juni 
05.06 Intet møde 
11.06 Fælles kredsafslutning 
12.06 Intet møde 
19.06 Seniorvæbner afslutning 
 
Vi starter efter ferien i uge 34 

Information: 

HUSK praktisk tøj - vi skal måske 
være ude. 
 
Konfirmation 

 
 
FDF ønsker alle 
konfirmander TILLYKKE og Guds 
velsignelse over dagen og 
fremtiden.



 

 SENIORER Mandag 19.00 – 21.00 

Myretuen 84/2008 Vester Hassing Side 17

Program – faste møder 

Der er fuld fart på seniorklassen, 
og programmet bliver lavet 
løbene i samarbejdet med 
seniorne. 
 
Husk lige datoerne: 
 
April 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend 

 
Maj 
13.05 45 års jubilæum i hallen 
22.05 Kredshuslodseddel  

(kl. 17.00 – 20.00) 
 
Juni 
11.06 Fælles kredsafslutning 
 
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 



 

 JUBILÆUM 

Side 18 Vester Hassing Myretuen 84/2008

I år kan vi i FDF Vester Hassing fejre 45 års jubilæum. Og det er vi rigtigt 
stolte af. For selv om årene kommer og går, ja, så er 45 år alligevel noget 
af en slat. 
 
Jubilæumsdagen er tirsdag 13. maj, hvor vi også vælger at markere 
dagen. 
 
Det vil vi gøre i samarbejde med hele FDF-flokken – og resten af byen. 
 
Vi fejrer dagen med et stort 
 
 
JUBILÆUMSBANKOSPIL  

Derfor inviterer vi alle FDF’ere, 
deres familier, venner og andre 
fra byen til bankospil i Vester 
Hassing Hallen tirsdag 13. maj. 
 
Dørene til hallen og til køb af 
bankoplader åbnes kl. 17.30. 
Aftenens program starter kl. 
18.15 og slutter kl. 21.00. 
 
I løbet af aftenen vil I kunne 
høre vores super gode 
tamburkorps spille skøn musik, 
få nogle skønne timer i venners 
lag og spille nogle gode 
bankospil – med flotte gevinster. 
 
Der er selvfølgelig gratis jubilæumskaffe og kage til alle fremmødte. 
 
I de kommende uger vil vi løbende informere nærmere om 
jubilæumsaftenen, så hold godt øje med FDF i medierne. 
 
Det eneste du lige nu skal huske er, at sætte kryds i kalenderen og kridte 
bankofingrene så du er klar til – sammen med hele din familie – at spille 
banko med os denne aften. 



 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 

Myretuen 84/2008 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  
Line Lykke Løvstad 
Mathias Nielsen 
Asbjørn Serup  
 
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 
Linette Christensen 
Alexander Hansen 
Michelle Jensen 
Mogens Lund 98 25 64 14 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 30 25 71 23 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Casper Jensen  
Ken Larsen 98 25 56 10 
Lise Nordklitgaard 40 88 88 29 
Stig Serup  
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
Gitte Pihl 98 25 60 28 
 
Seniorvæbnere    
Betina Mouridsen* 98 25 64 29 
Lotte Svendsen* 98 25 64 65 
Søren Larsen 51 21 16 82 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Jesper Jensen 30 70 47 40 
Julie Leth Jespersen 22 33 99 19 
 

Seniorer    
Søren Hansen* 24 89 26 00 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
 
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 
04.04- 
06.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

07.04 Ledermøde 
 
Maj 
05.05 Ledermøde 
13.05 Jubilæumsfest i hallen 
22.05 Salg af lodsedler 
26.05 Informationsmøde 

sommerlejr ”Hvide 
Klit” 

 
Juni 
01.06 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
02.06 Ledermøde 
06.06- 
07.06 

Puslingeweekend i 
Myrebo 

11.06 Fælles afslutning 
28.06- 
04.07 

Sommerlejr, puslinge, 
tumlinge & pilte 

 

 

Juli 
26.07- 
02.08 

Sommerlejr, Norge – 
væbnere og op 

 
Senere 
Uge 34 Opstart efter ferien 
23.08 Limfjordsfest 
06.09 Avisindsamling 
23.11 Julestue 
06.12 Avisindsamling 
 
 
 
 
 

Se også… 

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

 
 
 
 

Pilteweekend Januar 2008 


