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FRED-GLÆDE-LIVSMOD 

”Glædelig Jul” – Sådan har vi 
hørt det maaange gange i decem-
ber måned. Nu er det ovre, og 
der er et helt år til vi skal be-
lemres med dette påtagede jule-
ønske igen. OK – vi får lige under-
vejs et ”Glædelig Påske” og må-
ske et ”Glædelig Pinse” med på 
vejen – men det er dog knap så 
fremtrædende som ”Glædelig 
Jul”. Jo – det er faktisk rigtigt, at 
glædes-ønskerne ofte kan virke 
hule og tomme, – og alligevel 
gælder det, at hvis vi kradser lidt 
i overfladen, så springer guldet i 
øjnene på os!  

Kan du huske julens fortælling? 
Den om Jesus som blev født i en 
stald – om hyrderne der kom ind 
fra marken og tilbad Jesus som 
Guds søn – om de hellige tre kon-
ger! Det er svært at forstå at Gud 
lod sin søn føde af Maria og Gud 
derved blev menneske. Og når vi 
så får at vide, at det var for at 
frelse os mennesker, så rynker vi 
måske på panden og har svært 

ved at tro på det – for hvad er 
det hele egentlig for noget? 
Logikken kan være svær at se - 
men logik og kærlighed går 
sjældent hånd i hånd! Og det var 
ikke logisk, at Gud blev 
menneske! 

Kan du huske påskens 
fortælling? OK – vi ved godt, at 
Jesus langfredag døde for al 
vores synd og skyld, og påskemor-
gen – verdens bedste morgen J - 
stod han op igen - besejrede 
døden - vandt livet for os og til 
os. Men forstå det – det er ikke 
let! FRED-GLÆDE-LIVSMOD: 
Englene sagde julenat til 
hyrderne at Jesu kom med FRED 
til alle mennesker. Hmm.... 
hvordan? - Tænk engang: Fordi 
Gud blev menneske, er Gud nu 
din Far og Jesus er din bror! Det 
er ikke til at forstå, og du kan 
kun tro på det! Men måske kan du 
finde  FRED og GLÆDE og 
LIVSMOD i den tro. Prøv selv at 
søge og finde!     

Spørgsmål til eftertanke: 
Hvad betyder det for dig, at Gud 
er din far og Jesus er din bror? 

Med ønske om at du må - mærke 
FRED - finde GLÆDE - få 
LIVSMOD! 
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Så blev det vinter. Det står der i al fald i kalenderen. Lige nu er det nu + 
grader og det ser meget gråt ud udenfor. Ingen tegn på sne lige nu. Når 
Myretuen udkommer, er vi i et nyt år med dage der længes og forår 
forude. Nytåret er ofte et tidspunkt til både at se tilbage og gøre status, 
men samtidigt se på de nye muligheder der er foran os.  
 
Året har givet FDF-Vester Hassing mange gode oplevelser. Weekendture i 
klasserne, sommerlejr i Hvide Klit og tur til Lifjell i Norge, 45 års 
jubilæum, Myrebo i Hammer Bakker der er renoveret med nyt tag, nyt fyr 
og nyt køkken, Limfjordsfesten der gav både PR og penge til FDF, mange 
gode oplevelser til klassemøderne og gode fællesarrangementer. Et aktivt 
og begivenhedsrigt år.  
 
Vi ser nu frem til et nyt år med fælles sommerlejr for hele FDF – Vester 
Hassing i Øksedalcentret ved Nibe, så reserver allerede nu uge 27 i 
kalenderen. Det bliver super.  
 
Vi har fået ny præst i Vester Hassing, og FDF glæder os til det nye 
samarbejde. Det er for os vigtigt og naturligt, at der er stærke bånd til 
kirken. Fra FDF skal der lyde et hjerteligt velkommen til sognepræst 
Lisbeth Baggesen. 
 
I kredshuset får vi besøg af Dagplejens legestue. Mens hallen bliver 
bygget om og til, har vi sagt ja til at stille kredshuset til rådighed 3 dage 
om ugen. Mon ikke der er mange kommende FDF´ere der på den måde 
bliver kendt med kredshuset i en tidlig alder. Herligt. Desværre må vi 
sige, at vi har stor brug for nye FDF´ere, da vi lige nu oplever en nedgang 
i antal medlemmer.  
 
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle 
ledere og andre der gør et stort og frivilligt stykke arbejde i FDF – Vester 
Hassing. Uden Jeres hjælp og store indsats var der intet FDF, og dermed 
ikke et børne- og ungdomsarbejde med tæt tilknytning til den danske 
folkekirke. 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. Derfor er jeres indsats så vigtig. 
Tak for det. 
 Klaus Wehner 

formand 



 

 GODT NYTÅR FRA ”THE BLUE ONES” 
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The Blue Ones er et mangesidet band, som har været en del af V. & Ø. 
Hassing Musikkreds siden 2002. Vi har fornøjelsen af at underholde til et 
væld af forskellige arrangementer, og 2008/09 har indtil nu ikke været en 
undtagelse. 
 
Vi tyvstartede på sæsonen til et brag af en solbeskinnet Limfjordsfest ’08 
sammen med andre lokale bands. Dette var desværre også vores sidste 
optræden med Katrine og Marie, der ligesom Jørgen har måttet sige 
farvel til bandet. Vi takker for mange gode timer, højt humør og 
excellent spil, og ser frem til at se jer blandt publikum J 
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Siden sommerferien har bandet derfor været på udkig efter nye talenter, 
kanditaterne har været i hobetal og beslutningerne lange, vendte og 
drejede på alle ledder og kanter. Vi er derfor stolte af at kunne sige 
velkommen til sanger Annika fra Vester Hassing, som allerede er blevet 
indviet i vigtige bandtraditioner om bl.a. citronhalvmåne og anden 
tørkage med krymmel. Ydermere har andre af bandets medlemmer valgt 
at søge nye udfordringer; således supplerer Mette nu sin sang med 
akustisk guitar, Andreas ekvilibrerer nu på el-guitar, og Karl bestyrer nu 
bassen med hård hånd og lægger dermed sammen med Johannes på 
trommer et solidt grundlag for bandets musiske udfoldelser. 
 
Bandet er blevet trykprøvet i løbet af november gennem fire 
arrangementer. Dette gav god motivation for en øveweekend, som blev 
afholdt i fantastiske lokaler i Dronninglund. Afslutningen på weekenden 
var BUSK i Ø. Hassing Kirke, den første optræden i det nystrukturerede 
band, og med stor succes. Få uger herefter afholdt Gandrup Skole den 
traditionsrige Polen støttekoncert, hvor vi også havde fornøjelsen af at 
optræde for et ivrigt publikum. November blev afsluttet i julens tegn med 
juletræsfest og julemarked i henholdsvis Gandrup Hallen og på Vester 
Hassing Kro. To hyggelige arrangementer, hvor vi også havde æren af at 
have Jørgen V. Pedersen som gæsteoptrædende – dette havde han også 
lovet i sommerferien, specielt hvis det involverede klejner og andet 
julegodt (og dét gjorde det).  

J Jesper Haukrogh 
 

 

 LIMFJORDSFEST 2008 
 
Forsidebilledet viser aktivitet på Limfjordsfesten 2008.  
 
FDF Vester Hassing fik i december en kontant hilsen på DKK 
13.800 for sin indsats ved Limfjordsfesten 2009. 
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Side 6 Vester Hassing Myretuen 86/2009

Fra den 7-9 november 2008 Deltog V.& Ø. Hassing tamburkorps i 
Tamburkorps festival 2008. 
 
Der er festival hvert 2 år, i år var det i Randers på en skole. Vi kom der 
op den 7 november om aftenen. Der skulle vi øve Tattoo og de sange vi 
skulle spille. Vi havde forinden været på øve-weekend, så vi var ekstra 
gode til det.  
 
Den 8 november skulle vi så opføre det vi havde øvet. Kategorien ”elev” 
skulle starte med at spille, derefter skulle ”let koncert” spille og ”svær” 
koncert til sidst.  
 
Senere skulle vi ind i en hal hvor vi opførte tattoo. Så skulle der kæmpes i 
åben klasse, 2 tamburkorps var med der. Vi skulle stemme på den vi synes 
var bedst.  
 
Om aftenen var der gallafest. Her skulle vi have fint galla tøj på. Det var 
meget festligt. Hallen blev åbnet til dans og musik. Så skulle vinderen 
kåres. 
 
Vores tamburkorps vandt ”elev” kategorien. Det var Esbjerg som vandt 
”let” koncert. Esbjerg vandt også ”svær” koncert. I den kategori kom vi 
på 2. pladsen. Tattooet vandt vi, men var så også de eneste der var med i 
den kategori. Esbjerg vandt den åbne klasse.  
 
Samlet blev vores tamburkorps nr. 2 i Danmark.   
 
Den 9 november skulle vi pakke, på løb og hjem. Det var den fedeste 
oplevelse i verden..  

Ida-Katrine 
 
Den 7. november tog vi af sted og kom hjem den 9. november. Om 
lørdagen var der konkurrencer og gallaaften. Da det var tid til at klæde 
om til gallaaften, viste det sig at jeg havde glemt gallatøj. Men heldigvis 
havde en fra Aaby-Vedsted tre-fire kjoler med og jeg lånte den ene. 
Jeg havde en dejlig aften og weekend. 
 

Julie Lund 
 



 

 FAIR PLAY I HJALLERUP 
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Søndag 2. november var dagen, som alle 
FDF’ere i Sydvendsyssel Netværk havde set 
frem til. Der skulle nemlig holdes Fair Play 
stævne i Hjallerup Idrætscenter. 
 
Der var FDF-deltagere fra Øster Hassing, 
Hjallerup, Dronninglund, Brønderslev, 
Pandrup, Aaby-Vedsted og Vester Hassing. 

 
Omkring 120 FDF’ere samt en hel del ledere 
havde sat hinanden stævne allerede søndag 
morgen kl. 9. Fra Vester Hassing mødte 35 
friske personer op, og var klar til dagens 
udfordringer. 
 
Her mødte vi alle op iklædt idrætstøj og højt 
humør. Opvarmningen til hele stævnet blev 
indledt af selveste Mikkel Kessler (wanna be). Der blev bokset og varmet 
op til fed musik og alle var med. 
 

Herefter blev alle inddelt i hold og skulle 
dyste i forskellige idrætsaktiviteter. Der var 
alt fra krabbekravl med bamser, over 
basketball til Lego-bygning. I alt 10 
forskellige, sjove ting skulle vi igennem, før vi 
velfortjent fik en dejlig svømmetur i 
svømmehallen. 
 

Vi havde en skøn og uforglemmelig dag – FDF’ere på tværs af landsdelen. 
Og det er jo en af de dejlige ting ved at være FDF’er, at man nemlig kan 
mødes på tværs og ha’ det rigtigt sjovt, selvom man ikke kender alle. 
 
Vi glæder os allerede til år 2009, hvor vi forhåbentlig skal mødes igen til 
FAIR PLAY stævne. 

Dorthe Nielsen 
     



 

 FDF I CANADA 
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FDF Vester Hassing har i den forløbne sommer været flot repræsenteret 
rundt om i verden – dels på sommerlejr på Hvide Klit samt på 
netværkslejr ved Lifjell i Norge.  
 
Men få ved måske, at en udvalgt ekspedition også var på togt i Canada. Vi 
er en flok ”gamle” FDF’ere, som har fulgtes ad i mange år i FDF Vester 
Hassing, og som stadig mødes med jævne mellemrum. Flokken er 
undervejs blevet større, og en af udvidelserne var da Gitte V. Nielsen 
glædesstrålende præsenterede sin canadiske kæreste Matthew W. Pilley. 
Og netop sommeren 2008 skulle brylluppet stå i Pine Grove Church, 
Canada. 
 

Vi tog af sted d. 4. aug., og efter en 
mellemlanding på Island, ankom vi til Toronto. 
Dette var helt sikkert en storby med en masse 
at byde på; et pulserende byliv, en masse 
forskellige kulturer på ét sted, og by så langt 
øjet rakte – noget der virkelig blev sat i 
perspektiv 346m over jorden i Torontos CN 
Tower. Undervejs var vi også inviteret til 

hyggeligt barbeque party hos Matts forældre, hvor vi fik chancen for at 
møde Matts imødekommende familie og venner før brylluppet. En masse 
storbyminder presser sig på. 
 
Men, ingen FDF tur uden en rigtig friluftshike, og denne var ingen 
undtagelse. Vi havde i forvejen planlagt og bestilt en tre-dages kanotur i 
den naturskønne Algonquin Park, cirka tre timers kørsel fra Toronto. 
Parken består af en masse brede kanaler og søer, hvoraf nogle ikke er 
forbundne – i det tilfælde må man tømme kanoen, og bære den på 
skuldrene, hvilket kaldes ”portage”. Parken har desuden nogle markerede 
bopladser hvor man kan overnatte max. 9 personer, så ud på aftenen blev 
det kritisk med at finde en ledig boplads.  
 
Noget af kanotræningen fra FDF turene i Vester Hassing var vist røget i 
glemmebogen, så vi var godt trætte, da vi nåede frem til en ledig plads. 
Men da først vi kom i land vendte det rigtigt tilbage, og i løbet af 20 min. 
havde vi en fuldt funktionel lejr med opslåede telte, kanoer trukket på 
land, maden færdig på primi-sæt og madtønderne hængt godt op i 
træerne.                                                                     Fortsættes side 18 
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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 19.000 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 
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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. marts 
• Lørdag den 6. 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 12.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
 
 

Arne Hansen 
  
 



 

 TAMBURKORPS Mandag 18.30 – 20.15 

Myretuen 86/2009 Vester Hassing Side 11

Program – faste møder 

Januar 
05.01 Øveaften 
12.01 Øveaften 
19.01 Øveaften 
26.01 Øveaften 
 
Februar 
02.02 Øveaften 
09.02 Øveaften 
16.02 Vinterferie 
23.02 Øveaften 
 
Marts 
02.03 Øveaften 
06.03-
08.03 

Stævne 

09.03 Fri efter stævne 
16.03 Øveaften 
23.03 Øveaften 
30.03 Generalforsamling i 

Musikkreds 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

Side 12 Vester Hassing Myretuen 86/2009

Program – faste møder 

Januar 
06.01 Lan vi finde rundt i 

mørket ? 
– husk lommelygte 

13.01 Vi leger med ild og vand 
20.01 Forberede 

puslingeovernatning 
23.01-
24.01 

Puslingeovernatning – 
info senere 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste i Vester 

Hassing Kirke 
(bemærk - mandag) 

03.02 Træværksted (gerne 
fædrehjælp)* 

10.02 Top hemmelig 
eftermiddag – husk lygte 

17.02 Vinterferie 
24.02 FDF Quiz-aften. Husk 

den gode hjerne og Den 
Lille Blå. 

 
Marts 
03.03 Svømmemærke. Gerne 

forældre (far)hjælp* 
10.03 Skøre rekorder 
17.03 Udehygge. Husk godt, 

varmt tøj 
24.03 Snitteværksted 
31.03 Påskefræs og kyllingepip 
 
Husk kredsweekend 24-26. april. 
 

Information 

Kære puslinge og forældre  

Nu tager vi hul på endnu et godt FDF 
år, hvor vi håber, at I alle er parate 
til igen at hygge sammen med os. 
 
Tag endelig en ven eller 
klassekammerat fra 0. klasse med til 
FDF – vi kan sagtens være lidt flere.  
 
I foråret fortsætter vi med mange 
aktiviteter, og mange er uden for, 
derfor skal I stadig huske at have tøj 
med, som passer til vejret. Og ikke 
for pænt – måske kommer der maling 
på. 
 
Som I kan se af programmet, bliver 
der behov for lidt hjælp af jer 
forældre, bl.a. lidt kørsel og gerne 
en ”træmand” til vores træværksted. 
Sig endelig til, hvis I har lyst til at 
give en hånd. De dage, hvor vi skal 
bruge hjælp er markeret med *. 
 
Vi skal også på vores første 
overnatning. Vi kom desværre aldrig 
af sted i efteråret, men nu bliver det 
så til en fed overnatning i vores egen 
hytte – Myrebo – i Hammer Bakker. I 
skal nok få mere besked til et af de 
første møder. 

 
Cykelkørekort, med besøg af betjent 



 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 

Myretuen 86/2009 Vester Hassing Side 13

Program – faste møder 

Januar 
07.01 Spilleaften 
14.01 Refleksløb 
21.01 Flyvende rekorder 
28.01 Kirkemærke 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
04.02 Lommelygetur  

– husk lommelygte 
11.02 Kokkemærke 
18.02 Vinterferie 
22.02 Fastelavn 
25.02 FDF Mærke 
 
Marts 
04.03 FDF Mærke 
11.03 Udendørs spil 
18.03 Knob og 

værkstedsarbejde 
25.03 Knob og 

værkstedsarbejde 
  
Husk kredsweekend 24-26. april. 
 

Information 

Vi byder vinteren velkommen 
med nye og spændende 
aktiviteter. 
 
Vi skal stadig være en del 
udenfor og håber på mere sne 
end regn. Husk derfor tøj der 
passer til vejret og aktiviteterne. 
 
Det er samtidigt mørk og vi har 
derfor en bøn til alle kørende 
forældre: Parkèr ved FAKTA eller 
NÆRKØB og gå det sidste stykke, 
det er langt sikrere for alle 
børnene. 
 
 

 
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 

Januar 
08.01 Spillerum 
15.01 Besøg på Politistationen. 

Afgang kl. 18.30. 
Hjemme 20.45 

22.01 Byløb 
29.01 Fri før hyttetur 
30.01-
31.01 

Hyttetur 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
05.02 Mad over bål. 

Husk varmt tøj 
12.02 Fastelavnssjov 
19.02 Vinterferie 
22.02 Fastelavn 
26.02 GPS-løb 
 
Marts 
05.03 Journalistmærke 
12.03 Journalistmærke 
19.03 Filmaften 
26.03 Aslundskoven. 

Bringes og hentes 
 
Kredsweekend 24-26. april. 
 
 
 

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 

Januar 
06.01 Bål – Husk varmt tøj 
13.01 Bagedag til weekendtur 
16.01-
18.01 

Weekendtur 

20.01 Fri 
27.01 Kælkeaften  

– Husk varmt tøj 
 
Februar 
03.02 Skøjtetur kl. 18-21 
10.02 Maske 
17.02 Vinterferie 
22.02 Fastelavn 
24.02 Maske 
 
Marts 
03.03 Vi laver bue og pil 
17.03 Kort og Kompas / GPS 
24.03 Svømmehal 
31.03 ”Geocatching” 
 
Kredsweekend 24-26. april. 
 
 

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 
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Program – faste møder 

Januar 
02.01 Vi tænder bål 
15.01 Vi finder vej 
22.01 1 hjælp 
30.01-
01.02 

Hyttetur 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
05.02 Skøjtetur 
12.02 Male fastelavnstønder 
19.02 Vinterferie 
22.02 Fastelavn 
26.02 Seniorvæbnerne 

bestemmer 
 
Marts 
05.03 Joker 
12.03 Bowling 
19.03 MK 3 snalgab 
26.03 Seniorvæbnerne 

bestemmer 
 
Kredsweekend 24-26. april. 

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 86/2009 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 
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Fortsat fra side 8… 
Alt der kunne dufte som f.eks. mad, sæbe og tandpasta kunne tiltrække 
dyr såsom bjørne, elge, bævere og ulve, og derfor skulle det forsegles i 
en lufttæt tønde, som skulle hejses højt op i træerne.  

 
På andendagen sejlede vi tidligt til en ny 
boplads, hvor vi slog lejr og resten af dagen 
nød at se naturen folde sig ud i al dens pragt. 
Vandet var varmt nok til at bade i, men senere 
på aftenen blev Mia overrasket af hvad vandet 
gemte – en enorm skildpadde på ca. 60cm fra 
snude til spids havde fundet vej til os, og 
betragtede os nu fra lige under 

vandoverfladen. Den var meget sky, men det lykkedes at lokke den 
forsigtigt nærmere med nødder og brødstumper 
(broccoli gjorde ikke synderligt indtryk). 
 
Godt trætte og et par myggestik rigere kom vi 
tilbage fra turen, og nu skulle brylluppet stå. 
Selve ceremonien var i en hyggelig gammel 
kirke, og blev forrettet af en dansk skibspræst. 
Hele dagen bar præg af en blanding af danske og 
canadiske traditioner, hvilket gav en ekstra 
oplevelse for alle parter. Rundt på bordene lå 
der små beskrivelser af danske traditioner som 
canadierne ikke kendte; brudevals, klippe 
strømper, osv. skulle introduceres. Det viste sig 
f.eks. at være en meget dansk tradition at 
skrive fællessange til brudeparret, og også at slå 
i tallerkenerne med bestikket for at få dem til at kysse, men det var til 
stor morskab for canadierne. I Canada har man til gengæld tradition for 
at bruge mindre tid ved middagsbordet og mere tid på dansegulvet, som 
en velspillende DJ sørgede for altid var fyldt. 
 
Efter 14 dage tog vi fra Canada med et hav af gode minder og oplevelser 
(samt cirka 800 billeder). Og brudeparret? Mon ikke de lever lykkeligt til 
deres dages ende J Vi ønsker dem alt godt, og glæder os til snart at se 
dem igen.  

De gamle seniorer / Jesper Haukrogh. 



 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 
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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 
Michelle Wehrenberg 
Nina Simonsen 
Amanda Thodberg  
 
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 
Anika Nielsen 
Sara Aaen 
 
Pilte  
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Casper Jensen  
Stig Serup  
 
Væbnere    
Jesper Kulebjerg* 51 90 98 25 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
Erik Højer 98 25 90 20 
Trine Larsen 60 60 46 85 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Lise Nordklitgaard 40 88 88 29 
 
Seniorvæbnere/Seniorer    
Lotte Svendsen* 98 25 64 65 
Søren Stordal Aaen* 29 72 64 50 
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… 

Januar 
12.01 Ledermøde 
16.01-
18.01 

Væbnerweekend 

23.01-
24.01 

Puslingeweekend i 
Myrebo 

30.01-
31.01 

Pilteweekend 

30.01-
01.02 

Seniorvæbner/senior 
weekend 

 
Februar 
06.02-
07.02 

Leder/bestyrelses-
weekend i Myrebo 

22.02 Fastelavnsfest i hallen 
 

 

Marts 
01.03 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
02.03 Ledermøde 
06.03-
08.03 

Stævne Tamburkorps 

07.03 Avisindsamling 
30.03 Generalforsamling i 

Musikkreds 
 
Senere 
06.04 Ledermøde 
24.04-
26.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

04.05 Ledermøde 
06.06 Avisindsamling 
08.06 Ledermøde 
Uge 27 Sommerlejr for hele 

kredsen 
 

Se også… 

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

          Snobrødsbagning ved kredshuset 




