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Formand 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
gaarn@fdf.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
 
Puslinge 
Alice Rebsdorf* 98 25 83 25 
Birgitte Gaarn 98 25 74 44 
Julie Lund 
Christoffer Nielsen 
Gitte Schroeder 
Michelle Wehrenberg 
 
Tumlinge 
Steffen Næss-Schmidt* 98 25 53 01 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Fyenbo 98 25 56 46 
Marie Ottilie Stordal Aaen 61 79 80 35 
Andreas Krogh 
Anika Nielsen 
Cecilie Julie Skov 
Amanda Thodberg  
Michelle Wehrenberg 
 
Pilte  
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Mogens Lund 98 25 64 14 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
Mathias Nielsen  
Ditte Zimmer 
Sara Aaen 
 

 
Væbnere / Seniorvæbnere    
Lotte Svendsen* 98 25 64 65 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
Charlotte Grün 96 35 06 96 
Rikke Pedersen 98 13 99 31 
 
Seniorer    
Søren Stordal Aaen* 29 72 64 50 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Busk Krogh 24 60 65 94 
Nanna Hesselvig  
 
PR 
Dorthe Nielsen 98 25 78 75 
Lise Nordklitgaard 40 88 88 29 
 
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 
 
Myrebo – Udlejning  - www.hyttenmyrebo.dk 
Inga Gaarn 98 25 67 80 
 
Myretuen 
Hans Schroeder, redaktør 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 

 KALENDEREN
 
Oktober 
05.10 Ledermøde 
12.10- 
16.10 

7./8. kl. kursus 
København 

25.10 BUSK-gudstjeneste 
 
November 
01.11 Fair Play, Hjallerup 
02.11 Ledermøde 
13.11- 
15.11 

Hyttetur, Pilte 

22.11 Julestue 
 
December 
20.12 Deadline indlevering 

af stof til ”Myretuen” 
 
Senere 
Uge 26 
2010 

Sommerlejr på Sletten 

 

 
Se også… 

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

 
 



 
 

 VELKOMMEN TILBAGE EFTER EN DEJLIG LANG SOMMERFERIE 
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Vi er mange, der husker tilbage på en helt fantastisk sommerlejr ved Øksedal. Vi var af sted i 
sommerens hedeste uge, på vikingelejr ved Nibe. TAK til alle jer der var med, det gik kanon godt. 
En sommerlejr som den vi var på i år, er den ultimative FDF oplevelse for både børn og voksne. Det 
er noget af det alle jer nye FDF’ere kan glæder jer til, til næste sommer. Til sommer skal vi til 
Silkeborg Søerne, nærmere bestemt Julsø og FDF’s egen lejrcenter ”Sletten”. Reservér den 26. juni 
– 3. juli 2010 til en uge på SLETTEN!!!!! 

 
Og dermed et stort velkommen til alle jer nye FDF’ere. Der er i år startet 
ca. 25 nye puslinge, og der er helt sikkert også dukket en ny FDF’er op på 
nogle af de andre klasser. 
Derudover er der kommet nye voksne med som ledere, et stort og varmt 
velkommen til jer. Der er ret sejt, at vi i FDF Vester Hassing stadig kan få 

nye voksne med i det frivillige arbejde. Vi er meget taknemmelige for jeres hjælp, hvad enten det 
er en gang imellem eller som den faste ugentlige leder. 
 
FDF Vester Hassing er en fantastisk kreds. Her har mange børn, unge og voksne fået en masse gode 
oplevelser gennem snart 50 år. I år sender vi 3 ledere på kursus i klatring. Vi håber dermed, at vi i 
FDF Vester Hassing snart kan komme til at klatre i træer og måske få lov at rapelle ned af det gamle 
vandtårn på Tårnvej. I løbet af efteråret skal vi til Fair Play stævne, vi skal deltage ved BUSK i 
Vester Hassing Kirke og før vi ved af det, er det jul. Til foråret skal vi på 
Kredsweekend på FDF Klitten, og hen mod sommer skal vi med til 
”Friluftsdag 2010”, hvor vi håber, Sebastian Klein kommer og leger med. 
Læs mere om de kommende arrangementer her i bladet eller senere på 
www.fdf.dk/vesterhassing.  
 
Du sidder lige nu med det nye ”Myretuen”.  
Myretuen er vores Kredsblad, hvor der står mange forskellige ting omkring FDF Vester Hassing. 
Tidligere har Myretuen været trykt som et A5 hæfte. Men for at gøre det nemmere og mere enkelt 
at lave bladet, prøver vi nu at trykke det i A4 format med løse sider. Det gør bladet mere fleksibelt, 
idet antallet af sider er nemmere at tilpasse. Derudover opnår vi også en besparelse ved at ændre 
til A4 format. Bladet kan printes, i stedet for at det skal i en trykkerimaskine. 
 

”FDF Vester Hassing er stedet hvor man kan have det sjovt, få 
udfordringer, være skør og være en del af et stort fællesskab” 
 
Velkommen i FDF Vester Hassing 
 
Jan Gaarn 
formand 

 

 TID TIL KONTINGENTBETALING 
Medlemskontingent opkræves på girokort, som udsendes i oktober måned. Betales via netbank, så 
sørg for at indtaste tallene nederst på girokortet. Ellers kan vi ikke se, hvem der betales for. 
 
Vi oplever igen beskæringer i de kommunale tilskud, men fastholder medlemskontingentet uændret 
på DKK 500, som vedrører perioden helt frem til sommerferien.  
 
Vi oplever en mindre medlemstilgang og bl.a. lodseddelsalg og omkostningsbesparelser er med til at 
få økonomien til at løbe rundt. 
 
Hans Schroeder 
kasserer 

 EN LILLE BØN 
Kære Gud 
Tak fordi vi stadig kan møde dig, om det så er i tanken, i ordet, i sangen, i bønnen eller bibelen 
eller ikke mindst ”i andre mennesker”. 
Amen. 



 
 

 WEEKENDTUR HOS TUMLINGENE 
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Fredag d. 18. september, invaderede 22 friske Tumlinge og 
deres ledere Hytten Myrebo i Hammer Bakker.  
 
Efter ankomsten, og den følgende indkvartering i de 2 
sovesale, var det blevet tid til at indtage de velsmagende 
pølsehorn og pizzasnegle som Tumlingene, allerede inden 
weekenden selv havde været med til at fabrikere, hjemme i 
kredshuset.  
 

Aftenen gik, med at bål og brand, samt ikke mindst en 
dejlig kage eller to.  
 
Lørdag startede tidligt. Allerede kl. lidt over 6. var der fuld 
af liv over hele lejren, og med tiden kom selv lederne op, 
godt hjulpet af en stærk kop kaffe. Resten af dagen gik 
med et par skøre konkurrencer, et lille naturløb rundt i 

skoven, marmelade 
madder, hvor det 
igen var tumlingene, som selv havde kogt de søde fristelser 
fra naturen, som en del af naturmærket. Aftenen blev 
afsluttet med et underholdende lejrbål og en hyggelig gåtur 
i skumringen, alt imens både natur og mennesker faldt til 
ro.   
 
Søndag sluttede en dejlig weekend, med et fælles 
morgenbord, hvor forældrene var indbudt  
J Marie   
 

 
 
 
 

 FAIRPLAY DEN 31. OKTOBER I HJALLERUP 

 

 
 
 
 
 

 
 
En anderledes aktivitetsdag for alle FDF’ere i Sydvendsyssel. 

Kom og deltag i aktiviteter der kræver smidighed, hurtighed, snilde, kræfter og et godt hoved. Det 
gør ikke noget, du ikke kan det hele, måske kan en af dine FDF venner noget du ikke kan, men 
sammen bliver det sjovt! 
 
Så kom og vær med til en herlig dag med sjove og anderledes aktiviteter. 
 
Det hele slutter med en tur i svømmehallen.  
 
Husk madpakke og noget at drikke. Hallens Cafeteria er åbent.  
 
Der udleveres tilmelding og yderligere information på klasserne. 
 



 
 

 100 FDF-VIKINGER EROBREDE NIBE 
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I uge 27 var ca. 100 børn og voksne fra FDF 
Vester Hassing på sommerlejr i Øksedal ved 
Nibe.  
 
Lejrens tema var ”Vikinger”, så allerede 
første dag udskiftedes hverdagsnavnene med 
vikingenavne.  I ugens løb kunne man således 
høre glade unger kalde hinanden bl.a. Aslak, 

Geiermund, Thyra, Grimhild eller Harald Blåtand, som naturligvis er lejrchefen. 
 
Der blev bygget vikingeting, bl.a. skjold og sværd til brug for det store vikingeslag om fredagen. 
Vikinger sejler, så de små byggede og sejlede med modelskibe, mens de store var på kanosejlads. 
 
Onsdag var udflugtsdag til bl.a. Nibefestivalen. Efter et natløb var det nogle trætte børn, som 
forældrene kunne hente om lørdagen, hvor FDF bød forældre og søskende til frokost. 
 

Du kan se billeder og dagbog på vores hjemmeside. 
 

 WEEKENDTUR HOS PUSLINGENE 

 
Fredag den 25. september drog 19 forventningsfulde puslinge til Myrebo (FDF Vester Hassing’s egen 
hytte) på deres første FDF weekend. Nogle rigtig søde forældre hjalp med at køre os til hytten.  
 
Efter alle havde fundet en køje at sove i, var det tid til aftensmad. Hanne havde været så sød at 
lave pasta og kødsovs til os (tak for mad Hanne). 
 
Inden vi skulle til at male lejrpuder, var vi ude for at se, om det var skovtrolde der sneg sig rundt 
om hytten og i skoven. Det viste sig heldigvis bare at være Gitte, der var viklet ind i noget stof ude 
på græsplænen. 
 
Lejrpuderne blev malet og blev bare rigtig flotte, og så var der tid til aftenhygge med kage og 
chips. Ihh hvor der blev guffet. Øjnene var ved at være rigtig små på mange, så der blev børstet 
tænder og puttet og læst godnat historie.  
 
Lørdagen stod i hulernes tegn. Vi fik bygget to rigtig flotte huler, og spiste frokost i den ene. Det 
var bare vildt hyggeligt og så fik vi også hulemærket.  
 
Kl. 14 kom alle forældrene til kaffe og kage. Inden da, nåede vi at lege i skoven og ved hytten.  
 
Tak for en rigtig dejlig weekendtur til de seje puslinge. 
J Birgitte



 
 

 FDF LANDSLOTTERI 
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Tirsdag 29. september blev der solgt lodsedler 
af alle pilte, væbnere, seniorvæbnere og 
seniorer. 
 
Vi mødtes alle ved kredshuset kl. 17 og fandt 
hurtigt sammen to og to. For det er nu sjovest 
at gå rundt i byen, når man går sammen med 
en, man kender. 
 
Og hold da op, hvor var vi mange. Det var helt 
vildt. Over 40 FDF’ere mødte op og var klar til 
at hjælpe kredsen med at sælge lodsedler, og 
dermed også hjælpe med indtjening til 
kredskassen. 
 
De voksne ledere stod klar med kagedåser til 
penge – og poser med lodsedler. Og så var det 
bare med at finde rundt i byen, i Stae og 
sågar også ude på landet. Heldigvis havde 
landfolket en voksen og en bil med. Ellers 
ville de få travet nogle kilometer. 
 
På Landslotteri-lodsedlen kan man bl.a. vinde 
en bil og tænk, om den skal ”sendes” til 
Vester Hassing? Det ville være sjovt, hvis det 
skete. 
  
Da FDF’erne var godt sendt af sted i hele 
byen og omegn, blev køkkenet lavet om til et 
inferno af mad og dufte. Menuen til alle, som 
hjalp med salget, bestod af kylling, ris, 
karrysovs, hjemmelavet lasagne, gulerødder 
og flutes. Uhm, og dertil saft.  
 
Det var også en flok sultne FDF’ere, som kom 
hjem ved 19-tiden efter dagens salg. 
  
EN STOR TAK TIL JER ALLE – både jer, som har 
hjulpet med at sælge, med at lave mad, med 
at vaske op – og sandelig også til alle jer 
derude i byen og omegn fordi I har taget godt 
imod vores FDF’ere og støttet os ved at købe 
lodsedler. 
 
J Dorthe 

 
 
 

Du kan stadig købe lodsedler 

Er du hurtig, så har vi har stadig usolgte 
lodsedler til 10 kr. pr. stk.  
 
Kontakt Tove på telefon 98255550. 
 
 
  



 
 

 DISKOTEK I KREDSHUSET 
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Fredag den 18. september havde piltene inviteret alle elever i skolens 3. og 4. klasse til diskotek i 
kredshuset fra kl. 18–22. Der blev danset og leget. De ca. 50 fremmødte havde en sjov aften.  
 

     
Aftenen var så stor en succes, at flere mente, den tåler gentagelse. 
 
 
 

 PILTE PÅ TØMMERFLÅDER 
 

 
 
Piltene byggede tømmerflåder og afprøvede dem den 3. september på Teglværkssøerne. Nogle blev 
mere våde end andre! 



 
 

 AKTIVLEJR 
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Hvert år er det med stor forventning at væbnere og seniorvæbnerne tager på aktivlejr. Årets 
aktivlejr var i weekenden den 11-13. september, hvor hele landsdel 1 samledes på Klitten ved 
Lyngså. De høje forventningerne blev også i år indfriet! 
 

 
 
Forinden havde man meldt sig til en af de spændende aktivitetsgrupper, hvor man sammen med 
andre FDF´ere fra andre kredse virkelig var AKTIVE! Vi ses på aktivlejr næste år! 
 
 

 PUSLINGE PÅ VANDRETUR 
Puslingene var den 8. september på vandretur. Når man er lille, kan 3 km være langt - men de 
klarede det flot. 
 

 
 
 
 

 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!



 
 

 NYT FRA BUTIKKEN 
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Skjorter og lejrudstyr 

Alt hvad du skal bruge som FDF´er, fås i FDF-butikken 55° NORD. Vi er så 
heldige, at vi i kredshuset har vores egen butik, som sælger hele sortimentet 
fra landsbutikken. Vi har de meste solgte varer på lager, og ellers kan alt 
skaffes - udvalget kan altid ses på www.55nord.dk. 
 
Priserne i kredshusets butik er de samme, men du sparer porto og er med til 
at støtte kredsen, idet vi får provision efter hvor meget vi sælger. 
 
Butikken køber og sælger også brugte skjorter. 

Har du en skjorte, der er blevet for lille – så kig forbi. Vi køber brugte skjorter til 100 kr.  
Trænger du til en skjorte, så tjek vores brugtlager. Vi sælger dem for 120 kr. 
 
Pris for nye skjorter. 
• Nye Skjorter 325 kr. op til 16 år.  
• Skjorter fra str. S. og op 395 kr. 
 
  
Julegaveideer 

• Spisegrej 50 kr.  
• Spise bestik i mange udgaver. Priser fra 48 kr. og opefter. 
 
Der ud over har vi altid et udvalg af skjorter, rygsække, dolke og andre spændende ting på lager. 
 
Katalog  

55° NORD udsender periodisk kataloger med aktuelle tilbud. De uddeles normalt på klasserne, men 
ellers så spørg efter et katalog i kredshuset, eller se det online på www.55nord.dk. 
 
Skulle man falde over noget i kataloget, vil det kunne skaffes hjem i løbet af 2 til 3 dage. 
 
 
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). 
 

 
 



 
 

 TAMBURKORPS Mandag 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

Oktober 
05.10 Øveaften 
12.10 Efterårsferie 
19.10 Øveaften 
26.10 Øveaften 
 
November 
02.11 Øveaften 
09.11 Øveaften 
16.11 Øveaften 
22.11 Julestue i Vester Hassing 
23.11 Øveaften 
28.11 Ud at spille 
30.11 Øveaften 
 
December 
07.12 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. 
 
 
 

 SENIORER Mandag 19.00 – 21.00 
Program – faste møder 

Oktober 
05.10 Mad over bål 
12.10 Svømmetur 
19.10 Hængekøje 
25.10 BUSK-gudstjeneste (søndag) 
26.10 Hængekøje 
30.10- 
01.11 

Hyttetur 

 
November 
02.11 Det sjove 
09.11 Bolcher 
16.11 Bolcher 
22.11 Julestue i Kredshuset 
23.11 Skøjtetur. (Søren) 
30.11 Besøg Nina på rigmand efterskole 
 
December 
07.12 Overraskelse 
14.12 Juleafslutning 
  
 
Vi starter igen den 4. januar 2010. 
 
 

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



 
 

 PUSLINGE Tirsdag 16.30 – 18.00 
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Program – faste møder 

Oktober 
06.10 Kreativ værksted 
13.10 Efterårsferie 
20.10 Forberede BUSK 
25.10 BUSK-gudstjeneste (søndag) 
27.10 Teatermærke 
31.10 FairPlay i Hjallerup (info følger) 
 
November 
03.11 Teatermærke 
10.11 Teaterforestilling for hele 

famlien (info følger) 
17.11 Løb (husk lommelygte hvis du 

har) 
22.11 Julestue (søndag) 
24.11 Juleafslutning 
 
December 
 Juleferie 
  
 
 
Vi starter igen den 5. januar 2010 

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! 

 
 
 
 
 
 
 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 
Program – faste møder 

Oktober 
07.10 Hjælpemærket. Førstehjælp 
14.10 Efterårsferie 
21.10 Omvendt dag i Hassing Vester 
25.10 BUSK-gudstjeneste (søndag) 
28.10 Naturmærket 2/4. Efterår 
31.10 FairPlay i Hjallerup (info følger) 
 
November 
04.11 Julemandens værksted 
11.11 Julemandens værksted 
18.11 Julemandens værksted 
22.11 Julestue (søndag) 
25.11 Juleafslutning 
 
December 
 Juleferie 
  
Vi starter igen den 6. januar 2010 med 
”Spilleaften”. 
 

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. 
 
 



 
 

 PILTE Torsdag 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

Oktober 
01.10 Stifinder mærke 
08.10 Primimad 
15.10 Efterårsferie 
22.10 Surprise v. Peter Larsen. 
25.10 BUSK-gudstjeneste (søndag) 
29.10 Mørkeløb.  

Bringes og hentes ved shelterne i 
Aslund skoven 

31.10 FairPlay i Hjallerup (info følger) 
 
November 
05.11 Gevinster 
12.11 Aflyst pga. hyttetur 
13.11- 
15.11 

Hyttetur 

19.11 Gevinster 
22.11 Julestue (søndag) 
26.11 Juleafslutning 
 
December 
 Juleferie 
 
Vi starter igen den 7. januar 2010. 
 
 

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. 
 
Weekend 

Husk at reservere weekenden den 13.- 15. 
November, hvor vi skal på weekend. Du får 
nærmere information senere. 
 

 

 VÆBNERE/SENIORVÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 
Program – faste møder 

Oktober 
06.10 Pizza over bål 
13.10 Efterårsferie 
20.10 mk 3 snælgab råg iV 
25.10 BUSK-gudstjeneste (søndag) 
27.10 Tab og vind med samme sind 
31.10 FairPlay i Hjallerup (info følger) 
 
November 
03.11 Skøjteløb på Bagsværd Sø 
10.11 Vi laver bolcher og spiser nogle af 

dem 
17.11 Vi laver flere bolcher og sælger 

resten næste søndag 
22.11 Julestue i Kredshuset 
24.11 Juleafslutning med pakkespil. 

Medbring gave til max 20,- kr 
 
 
Vi starter igen den 5. januar 2010. 
 
 

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: 

Dårligt vejr findes ikke 
- MEN det gør dårlig påklædning !! 
"Husk det med tøjet - det er ikk' sikkert det er 
rent når du går hjem…. 

 


