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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 
Tove Schroeder 98 25 55 50 
 
Puslinge 
Birgitte Gaarn* 98 25 74 44 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Jens Dalsgaard 28 77 73 08 
Mathias Kristensen  
Julie Lund 
Christoffer Nielsen 
Gitte Schroeder 
 
Tumlinge 
Jan Mørch* 98 25 60 70 
Hanne Fyenbo 98 25 56 46 
Jan Krogh 29 89 29 30 
Alice Rebsdorf 98 25 83 25 
Michelle Wehrenberg 30 24 75 59 
Ida Katrine Grün Hansen 
Christian G. Jensen 
Andreas Krogh 
Stine Larsen 
Frederik Lund  
 
Pilte  
Lise Nordklitgaard* 40 88 88 29 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Steffen Næss-Schmidt 98 25 53 01 
Mathias Nielsen  
Ditte Zimmer 
Sara Aaen 
 

 
Væbnere / Seniorvæbnere / Seniorer    
Mogens Lund*  98 25 64 14 
Lotte Svendsen* 30 99 79 79 
Søren Stordal Aaen* 29 72 64 50 
Steffen Clausen 31 18 21 13 
Jens Dalsgaard 28 77 73 08 
Charlotte Grün 96 35 06 96 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
Rikke Pedersen 98 13 99 31 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Mette Busk Krogh 24 60 65 94 
 
PR 
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
 
September 
04.09 Legens dag 
06.09 Ledermøde 
10.09 Aktivlejr 10.09-12.09 
23.09 Salg af forbundslodseddel 
24.09 Weekendtur, Puslinge 
  
 
Oktober 
04.10 Ledermøde 
08.10 Weekendtur, Tumlinge 
16.10 Seniorkursus Sletten 16.-23.10 
16.10 Seniorkursus Vork 16.-23.10 
16.10 Seniorvæbnerkursus PE 16.-23.10 
18.10 7./8. kl.kursus 18.-22.10 
31.10 BUSK-gudstjeneste 
 
November 
01.11 Ledermøde 
07.11 FairPlay, Hjallerup 
12.11 Weekendtur, Væbnere, 

Seniorvæbnere, Seniorer 
21.11 Julestue 

 
December 
15.12 Deadline indlevering af stof til 

”Myretuen” 
 
Senere 
10.01 Ledermøde 
08.04 Fortræningslejr, landslejr 08.-10.04 
29.04 Kredsweekend 29.04-01.05 
26.06 Sommerlejr i Sæby, Puslinge & 

Tumlinge 26.06 - 01.07 
07.07 Landslejr på Sletten 07.07-15.07 
 
Se også… 

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

 

mailto:gaarn@fdf.dk
mailto:schroeder@fdf.dk
http://www.fdf.dk/vesterhassing
mailto:schroeder@fdf.dk
http://www.hyttenmyrebo.dk
mailto:schroeder@fdf.dk
http://www.fdf.dk/vesterhassing


 
 

 STORE FDF BEGIVENHEDER FOR BÅDE BØRN, UNGE OG VOKSNE 
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Efter store oplevelser, masser af udfordringer og et fantastisk eventyr på Sletonia, er vi nu klar til 
at tage hul på et nyt FDF år. Et nyt FDF år som til sommer slutter med den nok største oplevelse 
som FDF’er, Landslejr 2011.  
 
Vi valgte sidste år at tage på sommerlejr på Sletonia med det for øje, at vi året efter igen skulle 
mødes på Sletten. Vi håber, at alle havde en rigtig god oplevelse på Sletonia, for til sommer går det 
løs på den samme slette for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og 
ikke mindst lederne.  
 
Vi skal rigtig mange FDF’ere på landslejr. Det bliver helt sikkert en 
fantastisk oplevelse.  Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 7.-15. juli 
2011.  
 
Hvis du bare ikke kan vente, så gå ind på FDF’s hjemmeside og følg med, der er allerede nu masser 
af spændende informationer. For dig som tidligere har været med på landslejr kan dette link 
anbefales www.fdf.dk/landslejr. Se videoen som får det til at risle ned af ryggen… 
 
For "de små" - puslinge og tumlinge - er der sommerlejr i uge 26, hvor i skal på hyttelejr i Sæby. Vi 
garanterer jer en god oplevelse. 
 
Men FDF Vester Hassing er meget andet end sommerlejr. Vi skal alle møde nye FDF-udfordringer, vi 
skal møde nye venner, vi skal hygge, grine og kæmpe sammen.  
 

For jer, der er nye puslinge, skal der lyde et særligt velkommen. I skal 
prøve kræfter med nogle helt nye udfordringer. I skal ud og gå 3 km. I 
skal være med omkring bålet og I skal med på weekends, måske er det 
første gang i skal sove hjemmefra mor og far. Men i kan være helt 
trygge. Nogle super gode voksne og nogle super sjove Seniorvæbnere er 
klar til at hjælpe jer med det at blive en FDF’er. 
 
I andre "gamle" FDF’ere skal også møde nye udfordringer. Måske er du 
rykket op til en ny klasse. Var du tumling sidste år, er du måske rykket 
op som pilt i år. Det betyder, at du møder nye kammerater og nye 
voksne. Det betyder også, at du helt sikkert skal udfordres med nye FDF-

aktiviteter. Vi har i FDF Vester Hassing en flok fantastiske ledere, som over sommeren har samlet 
energi til nye ideer, nye aktiviteter og nye lejre. 
 
TAK til alle jer der har valgt at være FDF-leder i det kommende år. I vil helt sikkert få en masse 
med i jeres bagage. 
 
FDF Vester Hassing har fået ny præst og ”ny” kirke.  

Vi har allerede mødt Annelise og hendes familie, og vi glæder os rigtig meget til at lære dem bedre 
at kende. Vi glæder os til at skulle samarbejde med Annelise, og vi glæder os til at vise hende, hvad 
FDF Vester Hassing er, og hvad vi kan. Velkommen til jer (og ikke mindst Lars, som er tidligere 
FDF’er J ). 
 
Vi har også taget vores ”nye” kirke i brug. Efter en stor renovering er kirken nu blevet fantastisk 
flot og indbydende. Vi glæder os til rykke ind i vores kirke for fulde sejl, når der er BUSK-dag den 
31.oktober 2010. Vi ses! 
 
Med alle ovenstående oplevelser i vente, vil FDF Vester Hassing byde jer alle velkommen tilbage fra 
sommerferie. I kan godt glæde jer ! 
 
 
Formand 
Jan Gaarn 
 

http://www.fdf.dk/landslejr


 
 

 SKANSESPILLET 2010 BLEV EN STOR SUCCES 
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Årets skansespil 2010 blev en stor succes. Det blev det blandt andet, fordi en masse frivillige 
mennesker gjorde et stort stykke arbejde. Også frivillige fra FDF Vester Hassing gjorde en stor 
indsats.  
 
En stor TAK til alle jer, der hjalp med at bygge tribune, 
stor TAK til alle jer der holdt jer vågne på en nattevagt, og 
stor TAK til jer der hjalp med at bryde tribune, scene og 
kulisser ned igen.  
 
I har gjort et rigtig godt stykke arbejde, som man fra 
Skansespillets side sætter stor pris på.  
 
FDF Vester Hassing får, for al den hjælp I frivillige har 
bidraget med, et økonomisk tilskud til at gøre vores børne- 
og ungdomsarbejde endnu bedre og sjovere. 
 
FDF Vester Hassing takker for den hjælp og opbakning I har bidraget med i forbindelse med Skanse-
spillet 2010.  
 
Hvis vi får muligheden for at hjælpe Skansespillet igen til næste år, håber vi, at I igen er klar til at 
hjælpe. 

TAK for hjælpen 
FDF Vester Hassing 

Jan Gaarn 
   

 PUSLINGE FIK CYKELMÆRKET 

 
 
Den 18. maj var politiet på besøg. Puslingene fik kontrolleret deres cykler, og skulle bevise at de 
også kunne klare forhindringsbanen. Endnu et mærke til FDF-skjorten var i hus! 
 
 



 
 

 TUMLINGEAGENTER PÅ HEMMELIGE MISSIONER 

Myretuen 90/2010 Vester Hassing Side 5

 

En dobbeltagent havde længe infiltreret FDF. Tumlingene havde fået efterretninger om, at en 
hemmelig agent havde opsnappet dobbeltagentens dæknavn. Nu skulle de bare have fat i det.  
 
Tumlingerne tog derfor den 20. januar ud på en farlig mission med kodenavnet ”Operation 
Retriever”. De måtte først gå et stykke vej. Da de nærmede sig det sted, hvor afleveringen skulle 
finde sted, gemte de sig og signalerede med deres lommelygte til den hemmelige agent. Ud af 
mørket trådte agentens to hjælpere. De gik hen og lagde noget i et stort kastanjetræ. Da de var 
gået igen, kunne tumlinge-agenterne gå hen og hente det. Det var en seddel med beskeden: 
 
Dobbeltagentens dæknavn er: 

 
”Det er jo signalflag”, vidste de med det samme. Bare de dog havde haft koden. 
 
Koden blev opbevaret i hovedkvarteret på første sal. Tumlingeagenterne iværksatte straks 
”Operation Listetyv”. De måtte bryde ind og stjæle den. Men det skulle vise sig at være meget 
vanskeligt og yderst risikabelt. Indgangen til første salen var bevogtet af en vagt. Det ville være 
umuligt at komme ind den vej. Tumlingeagenterne måtte snige sig op ad bagtrappen og hen over 
det mørke loft, inden de kunne komme ind. Her skulle de så  undgå det avancerede laser-
alarmsystem, før de kunne løfte låget af glasmontren og tage koden. Flere gange var det tæt på at 
gå galt. Vagten kom ind, men tumlingeagenterne nåede lige akkurat at gemme sig, så de ikke blev 
set. Lidt senere stod de igen udenfor. Nu havde de koden, og vidste at dobbeltagentens dæknavn 
var ”FLAMMEN”. Men hvem var Flammen egentlig? 
 
En fremmed agent var kommet i besiddelse af de tophemmelige agentbøger, som indeholdt 
oplysninger om samtlige agenter. De bøger måtte tumlingeagenterne have fat på. På missionen 
”Operation Spillefugl” opsøgte tumlingeagenterne den fremmede agent på hans yndlings kasino 
”Bomben”. Der blev spillet med høje indsatser. Kunne de vinde blot én gang, ville de vinde 
agentbøgerne. Men det var meget vanskeligt. Den fremmede agent var meget god til at spille. Det 
var tydeligt, at han brugte et matematisk system til at regne sine træk ud. Gang på gang vandt han. 
Men til sidst regnede tumlingeagenterne det ud, og den fremmede agent måtte pænt aflevere 
agentbøgerne. Nu kunne de afsløre dobbeltagenten. 
 
I mellemtiden var Flammen dog stukket af og havde gemt sig. Tumlingeagenterne indledte nu en 
nådesløs menneskejagt. Til sidst blev Flammen indhentet. Rapporten om hans skæbne er 
”HEMMELIG”-stemplet , men rygterne siger, at det ikke var noget kønt syn! 
 

J Steffen 
 

 VIND EN BIL 
Den 23. september sælger vi 
lodsedler, hvor der bl.a. kan vindes 
en bil og rejsegavekort DKK 
20.000. 
 
Lodseddelsalg har udviklet sig til at 
være en væsentlig faktor for 
økonomien i FDF Vester Hassing. 
 
Støt op, og køb rigeligt J - 
lodsedlerne koster DKK 10 pr. stk. 



 
 

 SOMMERLEJR 2010 
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FDF var på sommerlejr på Sletten ved Silkeborg. Busturen var lang. Det tog 2 timer, men det var 
sjovt. Vi kørte ind for at få noget vand og komme på WC. Da alle var kommet i busserne, kørte vi 
videre. Da vi var tæt på lejren stoppede busserne, og alle skulle tage sine tasker og gå op til lejren.  
 
Alle dem, som sov i telt, skulle gå ned til teltlejr, og dem der sov indenfor skulle gå op til 
sovesalene. Da alle telte var sat op, fik vi frugt, og der var også en TUT hvor man kunne købe slik 
for 5,- kr hver dag. Senere fik vi aftensmad, hvor vi åd som heste, og kokken ikke havde mad nok.  
 
Til lejrbål fik vi at vide, at vi var kommet til eventyrlandet Sletonia, og vi boede på Limborgen. Der 
kom også en Oldmager, som fortalte os noget om nogle øjne, som var blevet taget af De Sorte 
Gnomer, og at der var 6 forskellige folkeslag. Da Oldmageren gik, kom Lise op og sagde noget om en 
udfordring, og hvad der skulle ske efter lejrbålet. Der var også nogen, som der skulle ligge 
bålkapper sammen, fordi de ikke sad stille ved Fadervor.  
 

Om søndagen fik vi morgenmad, og bagefter skulle vi 
deles op i 6 folkeslag. De hed Søfolket, Skovfolket, 
Solfolket, Bjergfolket, Månefolket og til sidst kom 
Ildfolket. Så skulle alle holdene ud og lave en fane, og 
alle sammen skulle lave en dragt, hvor man kunne se, 
hvilket folkeslag man kom fra. Man kunne se et tegn på 
alle dragterne, fx at bjergfolket havde to bjerge på 
deres. Da alle folkeslagene havde lavet en dragt, var 
der fri leg indtil aftensmaden. 
 
Om mandagen skulle alle folkeslagene ud på aktiviteter. 
Fx var der en klatremur. Den var høj, og der var langt 
ned. Vi skulle også ud og skyde med bue og pil. Og 

masser af andre sjove ting. Da alle holdene havde været igennem alle aktiviteterne, skulle vi hjem 
til lejren igen. 
 
Om tirsdagen skulle de store på kanotur. De andre skulle i Aqua, 
hvor man kunne røre ved fisk og masser af andre sjove ting. 
 
Om onsdagen var vi på Himmelbjerget. Da vi kom tilbage, var de 
store kommet hjem til lejren.  
 
Om torsdagen var der stjålet nogle øjne af De Sorte Gnomer, men 
dem fangede vi og fik øjnene igen. Som om mandagen skulle vi 
også ud på aktiviteter, det var nogle andre end dem, vi var på om 
mandagen: fx vægtstangsprincip, kluddermutter, huskespil, 
forhindringsbane, hoppe over snor med vand, lege med rafter og 
rode i mudder. Torsdag aften var der festmiddag.  
 
Om fredagen skulle vi hjem fra lejren. Vi skulle køre i bus, og det 
var VARMT. Da vi kom hjem var vores forældre på skolens 
parkeringsplads. 
 

J Skrevet af Anica 
2. års pilt 

 PUSLINGELEDER ANHOLDT 
Den 20. april ankom politiet med fuld udrykning. Hunden 
eftersatte en puslingeleder, som hurtigt blev anholdt. 
 
Heldigvis var det hele blot en øvelse aftalt på forhånd. Men for 
puslingene blev det en uforglemmelig aften. 



 
 

 LANDLEJREN 2011 VENTER LIGE OM HJØRNET! 
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Så har vi så småt taget hul på FDF-året 2010/2011, hvor den helt store FDF-oplevelse venter! Det er 
selvfølgelig Landslejren 2011, vi snakker om. Som vi fortalte ved afslutningen inden sommerferien, 
er det stadig meget få informationer, der endnu er sluppet ud om 2011s store begivenhed. Vi kan 
dog fortælle dig, at: 
 

• Det er fra den 7. – 15. juli 
• Det er for Pilte, Væbnere, Seniorvæbnere  

og Seniorer 
• Det er som altid på den fantastiske plet Sletten  

ved Silkeborg, hvor vi var på sommerlejr i år 
• Som deltager kommer du til at møde FDF  

på helt nye måder 
• Professor Pascals idélaboratorium bliver omdrejningspunktet 
• Det bliver kreativt og udfordrende for alle 
• Mobiltelefonen skal vi bruge aktivt på hele lejren 

 
Altså mange nye ting på 2011-landslejren, som vi glæder os meget til at dele med dig! Vi skal alle 
have de små hjerneceller i sving, da vi selv finde på en sjov måde at komme til landslejren på, vi 
skal have fundet på en sjov måde at lave strøm på, og så skal vi også have støvet ALLE vores FDF-
kundskaber af, så vi kan få lavet det fedeste lejrområde. Den første del af din tilmelding til 
landslejren skal ske her i efteråret. Alt dette og meget mere vil du fra dine ledere få en masse 
informationer om gennem det kommende FDF-år. På FDF.dk vil du også i tiden op til Landslejren 
kunne læse meget mere om det hele.  
 
Landslejren er en af de dyre lejre. Derfor vil FDF Vester Hassing give alle kommende deltagere på 
Landslejren muligheden for at spare op til landslejren. Du vil få mulighed for hver måned at 
indbetale et fast beløb på din ”FDF-konto”, så når Landslejren melder sig, skal du kun tænke på 
lommepenge og på at have det sjovt!  Dette vil du få meget mere information om inden længe.  
Vi glæder os til at dele 2011s helt store FDF-begivenhed med DIG!  Så sæt allerede nu kryds i din 
kalender den 7. -15. juli 2011 – det vil du ikke fortryde! 

    J Lise 
 

 SENIORCITY – VENSKAB, FÆLLESSKAB, SAMMENHOLD OG BLÅT! 
 

Hvorfor skal man dog blive ved med at være FDF’er? Det er da yt 
at være FDF’er, når man bliver ældre!  
-  Vel er det ej! FDF bliver kun sjovere og sjovere med tiden. I 7. 
klasse får man muligheden for at komme på seniorvæbnerkurser. 
I 9. klasse er det seniorkurserne der kalder. Men er det kun 
kurser? Åh nej, bestemt ikke.  
Denne sommer har jeg brugt på seniorcity, som er en lejr for 
seniorer fra hele landet. Der er masser af aktiviteter, bragende 
underholdning, FDF-skjorter og en fantastisk stemning.  
Har du lyst til at klatre, lege ninja, være myth-buster eller lave 
stop-motion film? Alle muligheder står åbne for, at du kan lave 
lige nøjagtig, hvad DU har lyst til.  
Som arrangørerne skrev: Det er aktiviteter, afslapning, BLUZ, 
frihed, galskab, gensyn, gudstjeneste, gøgl, ildshow, 

konkurrencer, mad, no alcohol, opfindsomhed, sammenhold, scoring, sjov, solskin, spas og meget 
meget mere.  
 
Og det var alt sammen på et niveau, hvor alle kunne være med. 
Jeg selv var med til wellness, stop-motion film, myth-busters og 
meget andet sjov. Har du eksempelvis prøvet at rykke to 
telefonbøger fra hinanden, hvor siderne ligger skiftevis fra den 
ene og den anden bog? Det har jeg, og det kan man altså bare 
ikke! Sjov og ballade, grin og seniorer der triller rundt på 
jorden. FDF er noget for alle, bare hæng på. Det bliver kun 
sjovere.                                                                   J Michelle 



 
 

 PÅ SEJLTUR MED JENS KROGH 
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Når vi i FDF tager på tur, er der normalt mange børn 
med. Men ikke den 10. maj, hvor bestyrelsen havde 
inviteret lederne med på sejltur med FDF-sejlskibet 
"Jens Krogh". 
 
Skibet fra 1899, tog de 31 deltagere med på en 4 
timers frisk tur på Limfjorden, og selvom vejret ikke 
tillod at sætte storsejlet i den 22 meter høje mast, så 
blev det til en hyggelig tur, hvor temaet var "hygge og 
samvær". 
 
Foreningsliv er baseret på frivillige ulønnede ledere, 

hvor drivkraften ofte er, at være med til at give 
børnene oplevelser og indhold i fritiden.  
 
Men ikke mindst det sociale sammenhold blandt 
lederne, er med til at gøre det spændende og 
indholdsrigt at være foreningsleder. Det oplever 
vi også hos FDF i Vester Hassing, hvor kredshuset 
på Tårnvej ellers normalt er samlingspunktet for 
lederflokken. 
 
 
 
 

 OK 
Som de fleste vel har set i dagspressen har sponsoraftalen mellem FDF Vester Hassing – Super 
Brugsen Vester Hassing og OK udløst en check på kr. 18.963,75 til vores FDF kreds ved 
årsopgørelsen. 
 
SÅ det nytter. Jo flere – jo bedre – mange bække små. Der udløses 5 øre for hver købt liter 
brændstof. 
 
For at opretholde ordningen med OK – skal vi tegne mindst 20 nye kort pr. år. 
Såfremt du ikke har et OK kort opfordrer FDF meget til at du anskaffer et med tilknytning til FDF 
Vester Hassing. Bestillingskort kan fås i Kredshuset. 
 
Tager du et bestillingskort i Brugsen, skal du ved indsendelse til OK påføre FDF`s nr. 55 89 65. 
 
Har du  OK- kort i forvejen, der ikke er tilknyttet andre foreninger, kan du få det relateret til FDF 
ved blot at opgive kortets nummer og dit navn – FDF vil herefter foretage det fornødne overfor OK. 
Henvendelse til: 
 
Inga Gaarn, 
Hvolgården 74, Vester Hassing. 
Tlf.: 98 25 67 80  -  mail:  njg@c.dk. 
 
Det er en genial sponsorordning: 

- Det koster ikke kortindehaveren noget 
- Pengene anvendes til børnearbejde i lokalsamfundet 
- Den lokale Superbrugs har en OK tank 

Kortet kan anvendes på alle danske OK tanke og visse anlæg i Norge og Sverige 
 



 
 

 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. 
 
  
Ideer? 

• 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). 
 

 
 

http://www.55nord.dk
http://www.55nord.dk


 
 

 TAMBURKORPS MANDAG 18.30 – 20.15 

Myretuen 90/2010 Vester Hassing Side 10

 

Program – faste møder 

August 
23.08 Øveaften 
30.08 Øveaften 
 
September 
06.09 Øveaften 
13.09 Øveaften 
20.09 Øveaften 
27.09 Øveaften 
 
Oktober 
01.10 Tamburkorpsstævne 01-03.10 
04.10 Øveaften 
11.10 Øveaften 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Øveaften 

 

November 
01.11 Øveaften 
08.11 Øveaften 
15.11 Øveaften 
22.11 Øveaften 
27.11 Ude at spille 
28.11 Ude at spille 
29.11 Øveaften 
 
December 
06.12 Juleafslutning 
19.12 Julemanden kommer til Hals 
 

Forhindret til en mødeaften? 

Så husk at melde afbud, så din instruktør ikke 
kommer forgæves. 
 
 
 
 
 

 SENIORVÆBNERE & SENIORER TIRSDAG 19.00 – 21.00 
Program – faste møder  

August 
17.08 Fælles opstart 
21.08 Limfjordsfest 
24.08 Reb og rafter 
31.08 Reb og rafter 
 
September 
07.09 Mad over bål 
10.09 Aktivlejr 10-12.09 
14.09 Robinson 
21.09 Aflyst - vi møder torsdag 
23.09 Salg af forbundslodseddel 
28.09 Vi klatrer 
 
Oktober 
05.10 Lagkageløb  
12.10 30 km cykling  
19.10 Efterårsferie 
26.10 Det årlige bad (husk badetøj) 
31.10 BUSK-gudstjeneste 

 

November 
02.11 Kort og kompas 
09.11 GPS-løb (Mødes ved p-pladsen i 

Aslundskoven) 
16.11 Førstehjælp 
12.11 Hyttetur 12-13.11 
21.11 Julestue 
23.11 Bolsjer 
30.11 Afslutning (Husk gave, DKK 25) 
 

Vi holder juleferie i december og starter igen 
tirsdag den 4. januar 2011. 
 
 
Information 

Væbnere, seniorvæbnere og seniorer møder 
om tirsdagen. Nogle aktiviteter er fælles, 
andre er opdelt på klasser. 
 
Vi har sammensat et program, der gør det 
sjovt at gå til FDF. 



 
 

 PUSLINGE TIRSDAG 16.45 – 18.15 
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Program – faste møder 

August 
17.08 Velkomst og opstart 
21.08 Limfjordsfest 
24.08 Mødeklemme 
31.08 Naturmærke 
 
September 
07.09 3 km mærke  

- husk gode vandresko 
14.09 Bålaften 
21.09 Leg og spil 
24.09 Weekendtur 24-25.09 

- nærmere info følger 
28.09 Løb 
 
Oktober 
05.10 Lejrpuder 
12.10 Kirkemærke 
19.10 Efterårsferie 
26.10 Kirkemærke 
31.10 BUSK-gudstjeneste 
 
November 
02.11 Teatermærke 
09.11 Teatermærke 
16.11 Teaterforestilling 

(information følger) 
21.11 Julestue 
23.11 Vi laver julegaver 
30.11 Juleafslutning 

 

December 
Vi holder juleferie. 
 
Januar 
11.01 Lege og spil 
 
 
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, gåture, 
teater, overnatning, lommelygter og meget, 
meget mere. 
 
Puslinge tager mange mærker og de er alle 
gule! 
 
Weekendturen i september er for alle 
puslinge, hvor vi skal rystes rigtig sammen - 
og lære hinanden at kende. 
Derfor håber vi, at du kommer med os på 
denne tur. 
 
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 en god puslinge sæson. 
 

 TUMLINGE ONSDAG 18.45 – 20.15 
Program – faste møder 

August 
18.08 Opstart 
21.08 Limfjordsfest 
25.08 Dolkemærket 
 
September 
01.09 Bålmærket 
04.09 Legens dag 
08.09 Løb: Hvem er hvem 
15.09 Leg i det fri 
22.09 Bålmærket 
29.09 Zombieløb 
 
Oktober 
06.10 Forberede spionweekendtur 
08.10 Spionweekendtur 8-10.10  

Hammer Bakker 
13.10 Spilleaften - både ude og inde 
20.10 Efterårsferie 
27.10 Kirkemærket 
31.10 BUSK-gudstjeneste 
 

November 
03.11 Kirkemærket 
10.11 FDF-mærket 
17.11 Juleværksted 
21.11 Julestue 
24.11 Juleafslutning 
 
Vi holder juleferie i december og møder igen 
onsdag den 5. januar 2011 
 
Information 

Som tumling er du automatisk medlem af 
tumlingebanden og vores motto er:  
"Blåt er godt". I tumlingebanden er vi super 
seje og prøver krafter med alt dét du ikke kan 
opleve andre steder end i FDF. Vi har også 
vores helt egen tumlingebandesang. Til vores 
møder er vi alle klar til at være ude i al slags 
vejr og vi lugter næsten altid af bålrøg efter 
møderne. 



 
 

 PILTE TORSDAG 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

August 
19.08 Velkommen til alle! 
21.08 Limfjordsfest 
26.08 Knob og rafter 1 
 
September 
02.09 Knob og rafter 2 
11.09 Knob og rafter 3 

(Lørdag  - besked følger) 
16.09 Lederassistenterne er på spil 
23.09 Salg af forbundslodseddel 
30.09 Bål og biks 1 
 
Oktober 
07.10 Bål og biks 2 
14.10 Lederassistenterne er på spil 
21.10 Efterårsferie 
28.10 STORE spilleaften 
31.10 BUSK-gudstjeneste 

 

November 
06.11 Geocaching i Aslundskoven 

(Lørdag - besked følger) 
11.11 Lederassistenterne er på spil 
18.11 Julestueforberedelse 
21.11 Julestue 
25.11 Julesnot og nisseskæg 
 
Vi holder juleferie i december og starter igen 
torsdag den 6. januar 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VÆBNERE TIRSDAG 19.00 – 21.00 
Program – faste møder  

August 
17.08 Fælles opstart 
21.08 Limfjordsfest 
24.08 Reb og rafter 
31.08 Reb og rafter 
 
September 
07.09 Mad over bål 
10.09 Aktivlejr 10-12.09 
14.09 20 km cykling 
21.09 Aflyst - vi møder torsdag 
23.09 Salg af forbundslodseddel 
28.09 Vi klatrer 
 
Oktober 
05.10 Lagkageløb  
12.10 Robinson  
19.10 Efterårsferie 
26.10 Det årlige bad (husk badetøj) 
31.10 BUSK-gudstjeneste 

 

November 
02.11 Bolsjer 
09.11 Førstehjælp 
16.11 GPS-løb (Mødes ved p-pladsen i 

Aslundskoven) 
12.11 Hyttetur 12-13.11 
21.11 Julestue 
23.11 Kort og kompas  
30.11 Afslutning (Husk gave, DKK 25) 
 

Vi holder juleferie i december og starter igen 
tirsdag den 4. januar 2011. 
 
 
Information 

Væbnere, seniorvæbnere og seniorer møder 
om tirsdagen. Nogle aktiviteter er fælles, 
andre er opdelt på klasser. 
 
Vi har sammensat et program, der gør det 
sjovt at gå til FDF.  
 


