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Bøn 
Kære barmhjertige Gud og Far. Luk mig ind i 
stilheden for dit ansigt – bare for en kort stund. 
Luk alt ude, der tynger mit sind og ødelægger 
min fred. Gør mig stille, så jeg kan høre, hvad 
du vil sige mig. Lad mig mærke din nærhed, så 
jeg kan gå styrket ud til dagens opgaver  og 
arbejde, til dens sorger og glæder og til det du 
vil bruge mig til. Amen. 
 

 
”Jeg-Er-Ord” fra Johannes evangeliet kap. 6 v. 35 
 
Jesus sagde til dem: »Jeg er livets brød. Den, 
der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der 
tror på mig, skal aldrig tørste. 

 

Tanker fra præsten: 
 
Jeg synes historien om den lille dumme og visne 
tolder Zakæus, som vokser sig til en stor livsklog 
og blomstrende Gudsmand er en fantastisk 
fortælling. Blot fordi Jesus ville møde ham, 
være sammen med ham og ville tilgive ham. For 
mig er fortællingen også en fortælling om 
fjendekærlighed. Fjendskab kan nemlig blive til 
venskab, hvis vi tør mødes, være sammen og 
tilgive og tilgives. Det kræver selvfølgelig to 
villige parter, men det kræver også, at der en 
én der rækker hånden ud først. Tænker vi 
samtidig på Jeg-Er-Ordet om Jesus som livets 
brød. Så skal det minde os om nadveren, som vi 
fejrer ved en gudstjeneste. Nadveren er både et 
fællesskabsmåltid, et tilgivelsesmåltid og et ny-
begyndelsesmåltid. Det er lige det, der sker for 
Zakæus. Han får fællesskab med Jesus, han 
tilgives og han får en ny begyndelse. 
 
Til eftertanke: 
• Hvad betyder det for dig, at dine venner 

tilgiver dig, når du har såret dem og gjort 
noget du fortryder? 

• Hvor er din grænse for at tilgive, når du 
bliver bedt om at tilgive? 

 
Stilhed: 
Vær stille i ca. 1 minut, og oplev ro og fred 
komme til dig. Måske vil du bede til Gud. Måske 
vil du tænke lidt over spørgsmålene. 
 
Bøn: 
Himmelske Far! Gør mit sind åbent for livet som 
kommer til mig, så jeg ikke frygter de opgaver 
og udfordringer, jeg skal møde, men stoler på 
din trofasthed, og tager imod livet som en gave 
fra dig. Amen. 
 
 
Ole Pihl 
sognepræst  

Zakæus 

Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem 
byen. Dér var der en mand, som hed 
Zakæus, han var overtolder, og han var 
rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, 
men kunne ikke for skaren, da han var 
lille af vækst. Så løb han i forvejen og 
klatrede op i et morbærfigentræ for at få 
ham at se, for han måtte komme den vej 
forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op 
og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme 
ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« 
Så skyndte han sig ned og tog glad imod 
ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig 
og sagde: »Han er gået ind som gæst hos 
en syndig mand.«  
 
Men Zakæus stod frem og sagde til 
Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad 
jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis 
jeg har presset penge af nogen, giver jeg 
det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus 
om ham: »I dag er der kommet frelse til 
dette hus, fordi også han er en Abrahams 
søn. For Menneskesønnen er kommet for 
at opsøge og frelse det fortabte.« 
 

Vær sol på vores mælkevej, og 
varm os i din sfære. Lad Hellig-
ilden brede sig, så vi får mod at 
bære. Vor klode som en 
blomstereng, et liv i broget 
sammenhæng – du 
fællesskabets Herre. 
 
(fra March og Lejr 2008 – Spænd 
over os dit himmelsejl v. 3) 
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Farvel - Dejlige – Fdf Vester Hassing 

 
Så begynder vi igen. Ja – så begynder alle FDF´ere i Danmark igen efter ferien. For FDF er 
jo landsdækkende. Der er MANGE FDF kredse rundt om i landet. Det oplevede vi også på 
sommerlejren til Lifjell, da vi i alt var 237 FDF´ere fra 12 kredse, og det bliver igen synligt, 
når der til november er Landsmøde. Det er dejligt at være mange både lokalt, regionalt og 
på landsplan. I er nu begyndt i FDF Vester Hassing, vores familie er begyndt i FDF 
Frederikshavn 1. Kreds, og det er også godt. 
 
Som mange ved, så er jeg nu præst i Abildgård Kirke i Frederikshavn. Dette jobskifte betød 
et flyt for vores familie. Vi vil gerne alle 6 sige TAK for årene i Vester Hassing og FDF 
Vester Hassing. Vi har været rigtig glade for at være og leve her. Vi flygter ikke, men da 
jeg blev opfordret til at være præst i en kirke som ligesom Vester Hassing passede til mig, 
men med flere kolleger, hvilket var en fremtidsdrøm for mig, så valgte vi at tage springet. 
Og vi har det godt i Frederikshavn! Jeg er derfor ikke længere formand. Klaus Wehner er 
glædelig vis pt. konstitueret formand for FDF Vester Hassings bestyrelse indtil der findes en 
ny formand.  
 
Vi fik bl.a. med sommerlejrene til Hvide Klit og til Norge taget godt afsked med FDF Vester 
Hassing. Det var nogle super fede lejre. Jeg deltog selv som præst på Norges turen og nød 
det i fulde drag. Hvor var det fedt igen at opleve FDF aktiviteter for fuld udblæsning. I 
Norge med rygsæk og telt – bad i søen – fine toiletter i skoven – klatring og rappelling på 
fjeldet – på tur i fjeldet med rygsæk – mad over trangia – lejrbål – hygge – vabler – 
solbrunende og varmende sol – medvind i kanoen - NATUR FOR FULD UDBLÆSNING. Jo – FDF 
er et fantastisk sted AT VÆRE menneske.  
 

Fedt velkommen til - Dejlige – Fdf Vester Hassing 

 
Og nu et varmt VELKOMMEN til alle igen efter ferien! Velkommen til en ny 
FDF-sæson. Det skal være både hyggeligt, skørt og udfordrende af være FDF´er. 
Derfor skal et trygt fællesskab være rammen om de forskellige aktiviteter, som 
ligger klar eller stadigvæk er på tegnebrættet for sæsonen 2008/09. Jeg ved, at 
mange engagerede og dygtige ledere står klar med store oplevelser, som I 
FDF´ere bare kan slubre i jer! God appetit!  
 
En vifte af ”Varm TAK” og ”Go´ vind” skal spredes ud her ved FDF-sæsonens 
start. Den viftes ud til alle ledere. TAK for engagement, arbejde og vilje. Uden 
jer var der ikke noget, der hed FDF i Vester Hassing! 
 
Jeg ønsker ALLE FDF´ere i Vester Hassing en KANON sæson – for fuld 
udblæsning.  
 
Glad FDF hilsen Ole Pihl 

Forhenværende formand 



 

 LIFJELL 2008 
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Den 26.November drog væbnere, 
seniorvæbnere, en enkelt senior og 
ledere mod Norge for at opleve en aktiv 
lejr under primitive vilkår sammen med 
240 andre FDF’ere fra Sydøstvendsyssel.  
 
Vi skulle bo i et naturskønt område ved 
foden af fjeldet, omgivet af træer og 
lige ned til en smuk sø.  
 

Vi drak søvandet på norsk vis, lavede mad på Trangia, byggede 
interimistiske toiletter i skoven og sov i telte. Dagene var fyldt med 
spændende aktiviteter: kano, kajak, mountainbike, snitteværksted, 
klatring, bærplukning, kreative sysler, gøgl, badning og meget mere.  
 
Om aftenen samledes hele lejren ved hyggelige lejrbål med underholdning 
ved lejrdeltagerne. Ole sørgede for det daglige vitamintilskud til alle med 
fælles morgenandagter og en gøglergudstjeneste om fredagen.  
 
Hele Vester Hassing kredsen drog af sted på hike i 2 dage, hvor vi prøvede 
kræfter med Lifjells stigninger iført 
oppakning med soveposer, 
liggeunderlag, telte, Trangia mv. Vi så 
klokkefår, drak af rislende bække og 
rørte ved sneen på fjeldets top. Det 
var en rigtig god tur med store 
naturoplevelser, hvor vi erfarede, at vi 
egentlig kan mere end vi selv tror. 
 
Alt i alt havde vi en fantastisk god lejr 
med utroligt godt vejr, rigtig dejligt fællesskab, spændende aktiviteter og 
meget smuk natur.  
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Annika, seniorvæbner har skrevet et postkort til alle læsere af Myretuen 
fra Lifjell-lejren: 
 
Kære Alle! 
Nu er vi jo i Norge og synes, at I skal høre lidt om turen! 
Vi er rigtig mange, ca. 239 og så tænker man på 2 ting: mad og toiletter! 
Ja, wc’erne er faktisk luksus. Utroligt! He He. 
 
Nå, men alle er i godt humør, hvilket laver den gode stemning!  
 
Lejren ligger lige ved søen, hvor vi både drikker og bader. Og vand det 
har vi i hvert fald brug for - til kano og kajak og vores gode helbred. Her 
er nemlig rigtig varmt! 
 
Vi klatrer, bader, cykler, sejler i kajak, plukker bær osv., så man keder 
sig aldrig!  
 

Og grinte, det gjorde vi ved audition til 
gudstjenesten ”Det fede gøglerliv”. X-
faktor med Lina, Remee og Blachmann 
og… Ja, vi kan ikke forklare det.  
 
Billederne på www.fdf.dk/vesterhassing 
fortæller det hele! He He. 
 
Ses når vi kommer hjem! 
 

Knus, kram og kaffe fra Annika og de andre fjeld-aber J 
 

 VI SIGER TILLYKKE TIL 
• Susanne Andreasen med de 50 år 
• Susanne og Bjarne Andreasen med sølvbryllup 
• Kirsten og Finn Rebsdorf med sølvbryllup 
• Hanne og Jørgen (Bubber) Nøhr Lifland med bryllup 
• Marie og Søren Hansen Aaen med bryllup 
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Lørdag 28.06.08 kl. 14 forlod ca. 80 glade puslinge, tumlinge, pilte og 
voksne Vester Hassing. Efter de 2 busser ankom til "Hvide Klit" ved Lyngså 
startede opbygningen af lejren, telte skulle rejses før der kunne ske 
indkvartering ude og inde. 

 
Mandag tog piltene på hike. De gik til Sæby og 
Frederikshavn og mødtes onsdag med resten af 
lejren.  
 
Hjemme i lejren prøvede puslinge og tumlinge 
forskellige aktiviteter som passede med lejrens 

tema – Børn i blåt på rumfart. 
 
Onsdagens udflugt bød på et tiltrængt bad i svømmehallen i Frederikshavn 
og en spændende tur til ørnereservatet i Tuen ved Tversted. 

 
Fredag aften var forældre inviteret til spisning og 
lejrbålsunderholdning, inden alle tog hjem.  
 
Det blev en dejlig uge, hvor 
vejret også var med os – 
masser af sol hele ugen. 

 
Tak for alle for en god lejr – vi glæder os allerede 
til næste år. 

 SOMMERLEJR 2009 
Planlægningen til sommerlejr 2009 er i fuld gang. 
 
I 2009 holder vi fælles kredslejr, så alle – ung som gammel – er med på 
samme sommerlejr. Det bliver en lejr, hvor vi er rigtig mange af sted. 
 
Lejren finder sted i uge 27 – så reservér allerede nu denne uge til en 
oplevelse, du ikke må gå glip af! 
 
Sommerlejrudvalget har mange spændende ting på programmet, det 
bliver sjovt!                                                              …..fortsættes side 7 
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Til lejren har vi reserveret Øksedalcenteret ved Nibe.  
 
Det er et dejligt sted med masser af plads, så alle kan være sammen, 
både puslinge, tumlinge, pilte, seniorvæbnere, seniorer og ledere.  
 

 STOR TAK……… 
for den flotte æresnål, jeg fik overrakt ved FDF Vester Hassings 45 års 
jubilæum den 13. maj 2008. Den er jeg meget glad for og stolt af. Ikke mindst 
fordi et enigt lederråd og bestyrelse står bag. 
 
Sæsonen 2007/08 blev min sidste, som aktiv leder, i FDF Vester Hassing.  
Jeg startede i 1976 og mener nu, der skal yngre kræfter til. Jeg er meget 
taknemmelig for at have fået lov at være med i arbejdet. 
 
Fritid med Indhold, hvor er det dejligt at arbejde med børn og unge. En fin 
blanding af spændende oplevelser og udfordringer. Rygsækken er nu fyldt med 
mange gode minder fra ture, lejre, ledermøder o.s.v. Dem vil jeg hente frem, når 
jeg savner jer allermest.  
  
Tak til alle jer børn, der har gjort det sjovt at være med. 
Tak til alle jer, forældre, der gennem årene har vist mig tillid. 
Tak til alle jer medledere som har holdt mig ud gennem alle årene. 
Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde. 
 
Ønsker for fremtiden 

F antastiske rammer 
 Kredshuset og pladsen omkring er en fantastisk ramme om det daglige 
 arbejde. Det er mit ønske, at det også fremover er muligt at fylde rammen 
 med spændende og anderledes aktiviteter for børn og unge. 

D ejlige børn. 
 Byen vrimler med dejlige og forventningsfulde børn. Der vil fortsat være brug 
 for FDF’s arbejde mange år endnu. Jeg håber derfor, at ”kursen holdes”. 

F ælles mål.  
 Som leder er det vigtigt at holde fokus på kredsens fælles mål. Samarbejde, 
 engagement og ansvarlighed på tværs af klasserne er nøgleordene.  
 
Stort knus til alle fra 
Lisbeth A.    



 

 GRÆSSET GROR VED KREDSHUSET 
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Gennem mange år har Torben hjulpet os ved at slå græsset ved 
kredshuset. Men nu er Torben flyttet fra byen, så græsset gror og gror. 
 
Vi savner en ven af huset, måske en forælder, bedsteforældre, eller… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du lyst – eller kender en der har lyst – til at hjælpe os her? 
 
Det handler om i sommerhalvåret at bruge et par timer om ugen på at slå 
græsset ved kredshuset. Græsslåmaskinen har FDF. 
 
Kontakt Jan Gaarn på Tlf. 98 25 74 44. 
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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!



 

 AVISINDSAMLING 

Side 10 Vester Hassing Myretuen 85/2008

Smid ikke aviser & blade væk!  
 
For FDF vil gerne have dem – det 
tjener vi faktisk godt på. 
 
FDF indsamler aviser & blade: 
 

• 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 

August 
25.08 Øveaften 
 
September 
01.09 Øveaften 
08.09 Øveaften 
15.09 Øveaften 
22.09 Øveaften 
29.09 Øveaften 
 
Oktober 
06.10 Øveaften 
13.10 Efterårsferie 
20.10 Øveaften 
24.10-
26.10 

Øveweekend til festival 

27.10 Øveaften 
 
November 
03.11 Øveaften 
07.11-
09.11 

Tamburkorpsfestival i 
Randers 

10.11 Øveaften 
17.11 Øveaften 
24.11 Øveaften 
 
December 
01.12 Øveaften 
08.12 Juleafslutning 
 
 
 
 
 

 
 

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 



 

 PUSLINGE Tirsdag 16.30 – 18.00 
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Program – faste møder 

August 
19.08 Velkomstmøde 
23.08 Limfjordsfest 
26.08 Vi laver mødeklemmer, 

navneskilte og 
indgangsportal 

 
September 
02.09 Vi tager 3 km mærket. 

Husk gode travesko 
09.09 Vi laver bål og har 

forældrene med 
16.09 Naturmærke 
23.09 Naturmærke 
30.09 Kirkemærke 
 
Oktober 
07.10 Kirkemærke 
14.10 Efterårsferie 
21.10 Vi forbereder BUSK 
26.10 BUSK (info senere) 
28.10 Teatermærke 
 
November 
02.11 Indefodbold 
04.11 Teatermærke 
11.11 Teateraften for hele 

familien. FDF laver mad. 
18.11 De unge er på banen. 

Gad vide, hvad der skal 
ske? 

23.11 Julestue (info senere) 
25.11 Juleafslutning 
 
December – Juleferie. 
 
Vi starter igen 6. januar 2009

Information 

VELKOMMEN TIL FDF 

Hvad er FDF? Det er bl.a. sang, leg, 
sjov, aktiviteter, gule mærker, 
voksne som griner, børn som hygger. 
Det kan være bål, snobrød, natur, gå-
ture, teater, overnatning, 
lommelygter og meget, meget mere. 
 
Puslinge ta’r mange mærker – og de 
er alle gule! 
 
Weekendturen i oktober er vigtig for 
alle, da det er her vi skal rystes 
rigtigt sammen – og lære hinanden at 
kende. Derfor håber vi, at du kommer 
med os på denne tur. I får hurtigt 
besked om hvor og hvornår. 
 
Også velkommen til jer forældre, vi 
håber på et godt samarbejde. 
 
Husk, at vi til alle møderne har 
praktisk tøj på – og tøj, som passer til 
vejret. 
 
Vi glæder os til et godt puslinge-år 
 

 
Puslingeweekend 2008 



 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 
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Program – faste møder 

August 
20.08 Opstart 
23.08 Limfjordsfest 
27.08 Byløb 
 
September 
03.09 Byløb 
10.09 Sjov med bold 
12.09-
13.09 

Overnatning i Myrebo. 
Info følger 

17.09 Aslundskoven. Bringes og 
hentes ved shelters. 

24.09 Bålmad 
 
Oktober 
01.10 Dolkemærke 
08.10 Dolkemærke 
15.10 Efterårsferie 
22.10 Forberede BUSK 
26.10 BUSK 
29.10 Eventyrmærke 
 
November 
02.11 Indefodbold 
05.11 Eventyrmærke 
12.11 Lave gevinster til 

julestue 
19.11 Lave gevinster til 

julestue 
23.11 Julestue 
26.11 Lave julegaver 
 
December 
03.12 Juleafslutning 
  
Juleferie. 
Vi starter igen 7. januar 2009 

Information 

Vi byder efteråret velkomment 
med nye og spændende 
aktiviteter. 
 
Vi skal stadig være en del udenfor 
så husk tøj der passer til vejret 
og aktiviteterne. 
 
 
 
 

 
 

Rummand fra sommerlejren  
 

Dejligt med et frisk bad på en V A R M sommerlejr 



 

 PILTE Torsdag 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

August 
21.08 Bålhygge 
23.08 Limfjordsfest 
28.08 Cykeltur 10 km 
 
September 
04.09 Prøvebase Alpha 
11.09 Prøvebase Alpha 
18.09 Salg af lodsedler 

(kl. 17.00 – 20.00) 
25.09 Idrætsmærke 
 
Oktober 
02.10 Idrætsmærke 
08.10 SMS Løb 
16.10 Efterårsferie 
23.10 Forberede BUSK 
26.10 BUSK 
30.10 Mørkeløb 
 
November 
02.11 Indefodbold 
06.11 Julemandens værksted 
13.11 Julemandens værksted 
20.11 Julemandens værksted 
23.11 Julestue 
27.11 Julehygge 
 
December – Juleferie. 
 
Vi starter igen 8. januar 2009 
 

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 POINT! 
 

 
 

Pilte på hike – sommerlejr 2008. 

 

 

 
 



 

 VÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 
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Program – faste møder 

Program for væbnere var ikke 
færdigt, da bladet gik i trykken. 
 
Program vil være tilgængeligt på 
hjemmesiden, når det foreligger. 
www.fdf.dk/vesterhassing/klasserne/vaebnere.htm  

 
August 
  
 
September 
12.09-
14.09 

Aktivlejr 

18.09 Salg af lodsedler 
(kl. 17.00 – 20.00) 

  
  
  
  
 
Oktober 
  
  
  
 
November 
02.11 Indefodbold 
 
 

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 85/2008

Program – faste møder 

August 
21.08 Opstart 
28.08 Vi bygger tømmerflåde 
 
September 
04.09 Sejle med tømmerflåde 
11.09 Tur til Gåser fiskesø 
18.09 Salg af lodsedler 

(kl. 17.00 – 20.00) 
26.09-
28.09 

Hyttetur 

 
Oktober 
02.10 Seniorvæbnerne 

bestemmer 
09.10 Vi svømmer 
16.10 Efterårsferie 
25.10- 
26.10 

Videomarathon og BUSK 

30.10 Løb 
 
November 
02.11 Indefodbold 
06.11 Vi laver mad. Vi mødes 

kl. 17.30 
13.11 Skøjtetur 
20.11 GPS-løb 
23.11 Julestue 
27.11 Seniorvæbnerne 

bestemmer 
 
December 
04.12 Juleafslutning 
 
 

Information: 

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

 
X-Factorstemning på Sommerlejr i Norge 

 

 
Og aftenens vært hed vistnok Lise Rønne...



 

 SENIORER Torsdag 19.00 – 21.00 

Myretuen 85/2008 Vester Hassing Side 17

Program – faste møder 

Seniorerne deler program med 
seniorvæbnerne. 
 
Se program side 16. 
 
                                               

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 



 

 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

Side 18 Vester Hassing Myretuen 85/2008

FDF Vester Hassing afholder ordinær generalforsamling 
 
 

Mandag den 22. september kl. 19.30 i kredshuset 
 
 
Stemmeberettigede er myndige medlemmer samt forældre til børn (under 
18 år) i FDF Vester Hassing. En stemme pr. medlem.  
 
Generalforsamlingen har følgende dagsordenspunkter:  
 

1. Velkomst v. formanden og valg af dirigent  
2. Formandsberetning  
3. Kredsleder/kredsledelsesberetning  
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab  
5. Valg af 2 forældrerepræsentanter  

 Disse valg foretages kun ifølge vedtægterne for 
 FDF Vester Hassing hver andet år  
 (lige år, landsmødeår)  

6. Evt. indkomne forslag 
 
Nuværende forældrerepræsentanter har ikke længere børn hos FDF, 
hvorfor der skal vælges 2 nye forældrerepræsentanter.  
 
Forældre der har interesse i at hjælpe FDF med aktivt bestyrelsesarbejde 
er velkommen til at kontakte os på forhånd inden generalforsamlingen. 
Kontakt Klaus Wehner (98255280) eller Jan Gaarn (98257444). 
 



 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 

Myretuen 85/2008 Vester Hassing Side 19

Formand 
Klaus Wehner 98 25 52 80 
klw@mail.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Dorthe Dencker 
Line Lykke Løvstad 
Mathias Nielsen 
Asbjørn Serup  
Nina Simonsen  
Sara Aaen 
 
Tumlinge 
Mogens Lund* 98 25 64 14 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Steffen Næss-Schmidt 98 25 53 01 
Deborah Christensen 
Linette Christensen 
Michelle Jensen 
Anika Nielsen 
Cecilie Skov 
 
Pilte  
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Casper Jensen  
Stig Serup  
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
Jesper Kulebjerg 
Trine Larsen 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Lise Nordklitgaard 40 88 88 29 
 
 
 
Seniorvæbnere/Seniorer    
Lotte Svendsen* 98 25 64 65 
Søren Hansen* 24 89 26 00 

Søren Larsen 51 21 16 82 
Jesper Jensen 30 70 47 40 
Julie Leth Jespersen 22 33 99 19 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Busk Krogh 24 60 65 94 
Nanna Hesselvig  
 
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 
Hans Schroeder, redaktør 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 
 



 

 KALENDEREN 
 

  
 

Husk at notere… 

August 
23.08 Limfjordsfest 
 
September 
01.09 Ledermøde 
06.09 Avisindsamling 
12.09- 
13.09 

Tumlingeweekend i 
Myrebo 

12.09-
14.09 

Aktivlejr 

18.09 Salg af FDF-lodseddel 
22.09 Generalforsamling 
26.09-
28.09 

Hyttetur 
Seniorvæbnere, 
Seniorer 

 
Oktober 
06.10 Ledermøde 
 Puslingeweekend 
26.10 BUSK 
 

 

November 
02.11 Indefodbold 
03.11 Ledermøde 
07.11-
09.11 

Tamburkorpsfestival i 
Randers 

23.11 Julestue i kredshuset 
 
Senere 
01.12 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
06.12 Avisindsamling 
 
 
 
 
 

Se også… 

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

 
 
 
 
 
 
 

Morgenmad med forældre - Puslingeweekend i Myrebo - Juni 2008 


