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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 Kim Holland 28 77 73 08 
Michelle Wehrenberg 30 24 75 59 
Daniel Eskerod 
Julie Lund 
Christoffer Nielsen 
Gitte Schroeder 
 
Tumlinge 
Jan Mørch* 98 25 60 70 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Jan Krogh 61 28 72 88 
Alice Rebsdorf 98 25 83 25 
Nanna Christensen 
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 
Dorthe Nielsen 98 25 78 75 
Steffen Næss-Schmidt 98 25 53 01 
Mathias Kristensen  
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 Kim Holland 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
 
Januar 
10.01 Ledermøde 
29.01 Pilteweekend 29.-30.01 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
05.02 Tumlingeweekend 05.-06.02 
06.02 Fastelavn 
07.02 Ledermøde 
21.02 7./8.kl kursus FDF 21.02-25.02 
 
Marts 
05.03 Loppemarked i Kredshuset 
07.03 Ledermøde 
11.03 Tamburkorpsstævne 11.-13.03 
 
April 
04.04 Ledermøde 
08.04 Fortræningslejr, landslejr 08.-10.04 
19.04 FDF Seniorvæbnerkurser 20.-25.04 
20.04 FDF Seniorkursus 20.-25.04 
29.04 Kredsweekend 29.04-01.05 

 
Maj 
12.05 Vi sælger lodsedler 
 
Juni 
08.06 Fælles kredsafslutning 
26.06 Sommerlejr i Sæby, Puslinge & 

Tumlinge 26.06 - 01.07 
 
Senere 
07.07 Landslejr på Sletten 07.07-15.07 
01.08 Deadline indlevering af stof til 

”Myretuen” 
 
Se også… 

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
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Jeg håber, at I alle stadig nyder vintervejret. Vi er efterhånden ved at være vant til sne, frost og 
lidt langsom trafik. Her i FDF Vester Hassing går det ikke langsomt. Der er travlt og der er rigtig 
mange aktiviteter i gang. Jeg håber, at alle I FDFére nyder at være FDFér og I får mange 
udfordringer, oplevelser og gode kammerater. Til sommer venter den nok største FDF oplevelse for 
Pilte, Væbnere, Seniorvæbnere & Seniorer, nemlig Landslejr 2011.  
 

 
FDF Vester Hassing vil stadig være byens bedste børne- og 
ungdomstilbud. Derfor er det nødvendigt med nogle aktive og 
energiske ledere. Det har vi i FDF Vester Hassing. Det er også 
vigtigt med nogle gode forældrerelationer. Det har vi også i 
FDF Vester Hassing. På den baggrund er der bestemt basis for 
at kunne tilbyde et rigtig godt fritidstilbud.  

 
En stor TAK til alle jer ledere for jeres indsats. I gør en kæmpe forskel for rigtig mange børn og 
unge. Og en stor TAK til jer forældre fordi I bakker vores ledere op i deres arbejde. HUSK på at 
værdsætte hinanden. Det betyder meget at få et skulderklap, og det betyder meget at vide, at man 
kan gøre og gør noget for andre mennesker. Og husk, at hvis du har lyst til at gøre en forskel, har du 
lyst til at lege med børn og unge og har du lyst til et fantastisk godt sammenhold, så er du meget 
velkommen i FDF Vester Hassing. 
 

 
Ny skjorte, ny farve, ny identitet eller stadig det samme FDF. På FDF´s 
landsmøde i 2008 blev det vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe som skulle 
udarbejde et forslag til en ny FDF skjorte. Arbejdsgruppen fremviste i efteråret 
2010 et forslag til en ny skjorte, som vi på landsmødet i november 2010 vedtog 
at indføre. Det betyder, at vi her i løbet af foråret får mulighed for at købe 
den nye skjorte i vores FDF-butik. Vi vil ikke kræve, at I med det samme 
udskifter jeres nuværende skjorte med den nye. I kan sagtens vente med at 
skifte indtil den gamle skjorte bliver for lille eller det måske passer ind med en 
fødselsdagsgave. Men vi håber selvfølgelig, at I over tid får den nye skjorte på. 
 
 

 
Landslejr 2011 bliver årets største oplevelse. FDF Vester Hassing er også 
med. En masse forberedelser har været i gang, og endnu flere kommer 
her i løbet af foråret. I skal lave en masse aktiviteter, der alle sammen 
ender med en fantastisk oplevelse på Sletten ved Silkeborg. Glæd dig og 
nyd suset når 10.000 FDFére mødes om innovation, mobiltelefoner og 
Professor Pascal. 
 
Også Puslinge og Tumlinge skal på sommerlejr i 2011. I skal også opleve en af FDF´s største forcer, 
nemlig en fed sommerlejr. Sammen med jeres venner skal i overnatte væk fra mor og far. I skal lave 
en masse sjove aktiviteter. I skal på løb. I skal dufte af røg. I skal lege, og I skal hygge jer med jeres 
ledere. Rigtig god sommerlejr. 
 
 
Formand 
Jan Gaarn 
 



 
 

 VI HAR BRUG FOR MANGE HÆNDER 
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Vi har i FDF Vester Hassing gang i rigtig mange aktiviteter. Vi vil gerne afprøve nye ideer, vi vil 
gerne udfordre vores børn, unge og voksne og vi vil gerne være en økonomisk sund kreds. Derfor har 
vi også brug for hele tiden at fokuserer på vores indtægter og udgifter.  
 
Vi prøver hele tiden at finde nye indtægtskilder og prøver også at bevarer de indtægtskilder vi 
allerede har.  
 
Som forælder eller bedsteforælder kan du være med til hjælpe FDF Vester Hassing. Har du tid, lyst 
og energi, så har vi brug for din hjælp. Hvert år er I rigtig mange forældre eller bedsteforældre, der 
hjælper, og det er vi meget taknemmelige for. 
 
For at være lidt på forkant med de aktiviteter, vi det kommende år har brug for jeres hjælp til, så 
lister jeg her op hvor du bl.a. kan hjælpe. 
 
 
Skansespillet 2011 

Vi har endnu ikke helt en aftale på plads med Amatørscenen Skansen, men 
vi håber, at skal hjælpe 1 dag med opbygning af scene og tribune og 1 dag 
med at nedbryde dette igen, når spillet er færdig. Derudover håber vi, at 
vi kan få lov at hjælpe med nattevagter i dagene op til spillet og under 
spillet. Tidsrum: i ugerne 26-27 og 28. 

 
 
Limfjordsfest 2011 

 
Både på selve koncertdagen, dagene optil og dagen efter, har vi brug for 
ekstra hænder. August 2011. 
 
 

 
Juletræssalg 2011 

 
Vi arbejder på, om vi i december 2011 kan komme til at sælge juletræer fra en plads i 
Vester Hassing by. Vi har brug for hjælpere til at fælde træer - og hjælpere til at sælge 
træerne nogle bestemte dage i december. 
 

 
 
Så snart vi har noget mere konkret klar om tid og sted, skal vi nok melde ud.  
Vi håber, I vil være med til at give en hånd.  
På forhånd tak for hjælpen. 
 
 
For spørgsmål kontakt: Jan Gaarn, 29 89 67 44 eller på gaarn@fdf.dk 
 
 

mailto:gaarn@fdf.dk


 
 

 SPION-WEEKEND FOR TUMLINGE 
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En fredag aften i oktober tog ledere og hjælpeledere op i spion hytten i Vodskov. Her skulle 
der gøres klar til den ultimative spion weekend.  
 
Vi havde på forhånd taget billeder af alle deltagere. Dette skulle benyttes som spion pas. 
Intet var overladt til tilfældighederne. Selv tøjet var et must. Spiontøj....Hvad det så ville 
indebære. For mit vedkommende var det sort jakkesæt 
med skjorte. 
 
Lørdag formiddag ankom så alle tumlinge, som i løbet af weekenden skulle forvandles til 
nyudklækkede agenter. De blev ved ankomst opdelt i pige- og drengesovesale. Derefter 
blev de delt i 3 blandede grupper. 
 
Efter frokost skulle alle ud i de tre grupper. 
Her kunne man lære om mordsager, spionage 

og færdigøre sit spionpas, ved at sætte sit fingeraftryk på kortet. Efter de tre 
grupper, var tiden så kommet til forberedelse af den store gallamiddag. 
Påklædningen var festtøj, og menuen stod på burger og is. Lige efter middagen 
blev undertegnede kidnappet. Bundet og lagt ud i skoven. Nu var det så 
agenternes opgave at løse mysteriet. Først finde mig, og siden hen løse 
gåden....... Hvem var skurkene !!!!!  Begge dele blev løst med bravur. 
 
Så kom den ultimative spionprøve. Nu var det spændende - kunne alle bestå 
prøven? Udenfor var der to punkter, som børnene skulle snige sig igennem - 
USET! Der var vagter overalt så opgaven var svær.  
 
Men belønningen var en slikpose og en flot udnævnelse. Så der blev gået op i 
sagen. Det var en super spændende weekend, og børnene udviste en enorm interesse for legen. De var meget trætte, da de 
ankom til kredshuset søndag middag. Men alle bestod prøven. Så pas på i Vester Hassing - der er spioner over alt. 
 

J Ida-Katrine 
 

 BARNEVOGNE SØGES 
Vores pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer skal på Landslejr til sommer og vi er blevet 
udfordret af FDF’s Landslejrudvalg: 
 

KOM SJOVT TIL LEJR 
 
I den forbindelse leder vi efter gamle / brugte barnevogne eller klapvogne. (Gerne tvillinge-
modeller) 
 
Udseendet har ingen betydning men vognen skal kunne køre. Vi klargører den selv. 
 
Planen er, at vi møder op ved foden af Himmelbjerget med en masse flotte og festlige vogne, som 
vores børn selv har været med til at sætte deres præg på. 
 
Men lige nu har vi kun 2 vogne og det er lige lidt nok til deling mellem 60 børn, så har du en vogn 
må du meget gerne kontakte os. Vi henter den gerne. 
 
 
På forhånd tak. 
 
FDF Landslejrhilsen fra 
Søren: 29 72 64 50 
Lotte: 30 99 79 79 
 



 
 

 FDF VESTER HASSING KØBER IND TIL SOMMERLEJR 
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Nye telte 

FDF Vester Hassing er af Aalborg Kommune blevet bevilget DKK 24.000 til 
hjælp til indkøb at nye telte. Vi har rigtig mange aktive FDFére, som gerne 
vil sove i telt. Vores nuværende telte er ved at være udtjente og vi havde 
derfor ansøgt om penge til indkøb af nye.  

 
Det er super dejligt at vi nu kan indkøbe de nødvendige telte.  TAK til Aalborg kommune!  
 
 
Ny Cargo Trailer 

På sidste sommerlejr lejede vi en lukket cargo 
trailer. Den var perfekt til transport af al vores 
lejrudstyr.  
 
Derfor var det et ønske om vi kunne få sådan en 
trailer i stedet for den gamle. Vi er af Fonden 
efter Ulsted Sparekasse blevet bevilget DKK 20.000 til hjælp til indkøb af en ny trailer, som vi netop 
har bestilt. Vi glæder os meget til at modtage traileren og glæder os også til at vise den frem, den 
bliver nemlig flot dekoreret med en masse FDF-skjolde. (modelfoto) 
 
TAK til Fonden efter Ulsted Sparekasse.  
 
 
 

 MINDEORD 
Skræddermester Charles  E.L. Barslev, Vesterparken 12, Gandrup, er afgået ved døden 18. oktober 
2010 - 89 år gammel. 
  
Charles Barslev var, sammen med præsteparret Nora og Rasmus Christensen, Øster Hassing, med til 
at starte FDF i den daværende Vester-Øster Hassing kommune. Det var dengang, FDF var for drenge, 
og FPF for piger.  
 
Charles Barslev blev formand for FDF fra stiftelsen 13. maj 1963 og i en lang årrække, og opnåede 
at blive udnævnt til æresmedlem, hvilket også indebar overrækkelse af FDF's sølvnål. 
 
Fra 1966-77 blev det stråtækte bindingsværkshus ved Bydammen i Vester Hassing, som Elna og 
Charles ejede i en del år, rammen om årets fastelavnsfest i FDF. Efter tøndeslagning i den idylliske 
have - uanset vejret- blev drengene budt indenfor i de smukt pyntede stuer og trakteret med boller 
og kakao. 
 
Charles Barslev stammede fra THY, hvilket han var meget stolt af og tit gjorde opmærksom på. 
  
I Vester Hassing FDF vil vi, der var ledere sammen med Charles Barslev, mindes ham som en 
gemytlig og hjertevarm person - en rigtig god ven. 
  

Jørgen Larsen 
Tidligere kredsleder FDF Vester Hassing 

 



 
 

 LANDSLEJR 2011 
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Efterlysning 
Hjælp os med at gøre vores kasserer glad.. 

 
Vi mangler penge til Landslejren og har derfor besluttet afholde et Loppemarked  d. 
5. Marts 2011 i Kredshuset. 
 
Til sådan et marked skal vi naturligvis kunne sælge noget, og her beder vi om jeres 
hjælp! 
 
Vi kan bruge nærmest alt som er anvendeligt og som ikke er gået i stykker. Det kan 
være billeder, nips, service, mindre møbler og meget andet..  
 
Vi rengører og genopfrisker selv lopperne og vi henter gerne tingene, bare kontakt 
en af os ledere på Væbner- eller Seniorvæbnerklassen. 
 
Fortæl endelig ovenstående til jeres familie, naboer, kolleger og andre som måske 
gerne vil bidrage med nogle effekter. 
 
Hele overskudet går direkte i fælleskassen til Landslejren, så smut ned i kælderen, 
op på loftet eller ud i garagen og find det I ikke skal bruge mere.. 

 
Landslejrhilsen fra Væbner- og Seniorvæbnerlederne 

 
Kære Landslejrdeltager. 
 
 
Du modtager i januar et hæfte fra FDF’s Landslejrudvalg med en masse oplysninger i. 
 
Den vigtigste er on-line tilmeldingen som du skal bruge for at tilmelde dig til Landslejren. 
Den lukker d. 15. Marts 2011 og det er VIGTIGT at du er tilmeldt inden. Ellers koster det ”et 
for sent” – gebyr. 
 
I folderen kan du læse om en masse spændende ting og du får nok også svar på nogle 
spørgsmål du måske har. 
Finder du ikke svaret er du altid velkommen til at kontakte Søren på: 29 72 64 50 eller Lotte 
på: 30 99 79 79. 
 
Vi vil også løbende informere dig om ting du skal huske og om vigtige datoer.  
 
 
Vi ses på Sletten til sommer 
FDF-hilsen fra Søren & Lotte 
 
 
 
 

     
 



 
 

 MED (SKROT-)DRONNINGEN PÅ WEEKEND I FLAMSTED 
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Nå ja, Dronning er bare noget hun kalder sig, men hun samler på skrot. Hun var heller ikke med fra starten, 
men det foregik dog i Flamsted, og hun kom til galla festen.  
Midt i november pakkede de STORE FDF'ere rygsækken og drog af sted på weekendtur til Flamsted. Der blev 
sagt farvel i tørvejr, men tasken burde have været pakket til regnvejr, for DMI fik desværre ret i deres 
forudsigelse af vejret – det regnede det meste af weekenden. Nu er FDF'ere heldigvis ikke bange for regn, så 
humøret var højt.  
 
Vel ankommet blev sove rummene fordelt (vi er jo i November, så teltene var blevet hjemme), og den første 
store event skulle til at begynde. Der blev delt auktionspenge ud til alle børnene, og de skulle nu købe de 
opgaver, som de helst ville lave på turen. Her tænkte nogle meget over, hvad de bød på, andre brugte alle 
pengene på en chokoladebar og tog så imod de opgaver, som ingen andre ville have.  
 
Efter at have fået solgt turens opgaver, kom vi til turens første natløb. Her var det så, at rygsækken burde 
have indeholdt gummistøvler, regntøj og en rød lygte. Børnene blev delt i hold, og hvert hold fik tildelt en 
leder og en GPS med koordinater til de forskellige poster. Herefter var det af sted, og man skulle orientere sig 
kun ved måneskin (som der ikke er meget af på en overskyet aften, hvor det tilmed regner :-( ) og de røde 
lygter. Der skal lyde en ros til væbner pigerne, der (som de eneste) forsøgte at gå uden at bruge en hvid lygte. 
Desværre nåede de ikke alle posterne. Våde og kolde vendte alle hjem og fik varme pølser og kakao, inden de 
blev smidt i seng. 
 
Lørdag formiddag skulle de have været ude, men så ville de hurtigt løbe tør for tørt tøj, så der blev givet frit 
spil til at blive inde. Et frirum som de så ud til at nyde, vi så dem i hvert fald ikke. 
 
Efter middag skulle forberedelserne til aftenens galla middag med dronningen begynde. Alle skulle trække en 
seddel med en person, som de skulle være til middagen, og en opgave som de skulle forberede i løbet af 
eftermiddagen. Her skal lige lyde en klage til de ledere, som skulle sørge for udklædnings tøj – det er altså ikke 
alle, som kan skrue sig ned i en size 34!  
 
Som kun skæbnen med hjælp fra Guds almægtige hånd kan gøre det, så skete der det forunderlige mirakel at 
Skrot-Dronningen, som den sidste trækker den allersidste seddel, og får rollen som Dronning ved middagen. Ud 
over Dronningen, hendes gemal Kongen, alle deres Prinser og Prinsesse børn/svigerbørn var der også inviteret 
en række grever, grevinder, hertuger, hertuginder og udenlandske gæster med. Der var også sneget sig et par 
ekstra gæster ind, som viste sig at være Anni F og hendes søn Gunnar. De skulle angiveligt være Kongens 
hemmelige elskerinde og søn. 

Galla retten var tamsvin (skudt af Kongen selv) tilberedt som glaseret hamburryg og serveret med vildmose 
kartofler, vildt sauce og årstidens gemyse. Som dessert blev der serveret frugtsalat med chokolade og crème à 
fouetter. 
 
Nu var børnene trætte og blev sendt i seng, men de vidste jo heller ikke, at vi ville vække dem igen til endnu 
et natløb (kun seniorvæbnerne fik denne fornøjelse, de er trods alt de store på holdet). Ikke alle var glade, da 
de skulle op igen, nogle mødte endda op i nattøj. Der var heller ikke tilfredshed hos alle, da de fik at vide, at 
løbet bestod i, at alle skulle skynde sig op, iklæde sig nattøj og skynde sig ned i soveposen 
igen. Søndag skulle der gøres rent og vi skulle hjem igen. 
 
De varmeste hilsner fra Prinsesse Ingeborg.  
P.S Ifølge Kronprinsessen er alt grimt i Paris, så lad være at at spilde penge sådan en tur. 



 
 

 PUSLINGETEATER 
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Så har puslingene taget teatermærke. 
Det afsluttede vi med at invitere forældre og søskende 
til forestilling i Kredshuset. 
 
Her mødte 65 op for at se de to forestillinger og 
herefter var der spisning og hygge. 
En rigtig dejlig puslingeteater aften. 
 
 

 
 

 BUSK 
Traditionen tro var FDF Vester Hassing en aktiver medspiller ved årets BUSK-gudstjeneste sidst i  
oktober. Efter gudstjenesten var der budt til frokost i sognegården. 
 

     
 
 

 JULESTUE 
Julestuen startede i år med sang fra puslinge og tumlinge. Kredshuset var godt besøgt, tombola, 
æbleskiver, Santa Lucia og flotte dekorationer.  
 

   

    
 
 

 FDF TRÆKKER I NY BLÅ SKJORTE 
Den nye FDF-skjorte sender signaler om åbenhed og fællesskab. Farve og snit er justeret, men FDF er stadig blå  
FDFere har i 20 år leget, spillet musik, klatret i træer og lavet bål i en koboltblå skjorte, men nu sendes den på pension. På 
FDFs landsmøde den 19. - 21. november besluttede et stort flertal FDFere at erstatte den koboltblå forbundsskjorte med en 
skjorte i et mere moderne snit og i en mere nedtonet blå farve.  I FDFs 108-årige historie har man kun skiftet beklædning 
nogle få gange, så det er en stor beslutning at tage. 
 
- Vi synes, det var på tide at få vores FDF-skjorte opdateret. Skjorten er vores ansigt ud ad til og sender en masse signaler 
om, hvem vi er, siger Iben Konradi Nielsen, næstformand i FDF. Hun har selv været fortaler for en ny skjorte, som kan 
rumme det fælles og det individuelle.                                                                                          Fortsættes side 10.....



 
 

 FDF TRÆKKER I NY BLÅ SKJORTE 
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- Det er en skjorte, som jeg vil være stolt af at have på, når jeg er ude blandt andre 
mennesker. Uanset om jeg er alene eller sammen med andre. For det er samtidig en skjorte, 
der bliver rigtig flot, når vi er mange, der har den på sammen. Den giver os en 
fællesskabsfølelse, der er meget vigtig, siger Iben Konradi Nielsen. 
 
Børn forventer en skjorte 
Kravene til den nye skjorte har været mange.  Den skal være slidstærk og praktisk, man skal 
kunne klatre og lege i den, og den skulle sige ”FDF”. 
Ifølge Martin Sørensen, formand for udvalget bag forslaget til den nye FDF-skjorte, faldt 
valget på en skjorte og ikke en træningstrøje eller en hættetrøje, fordi skjorten er en 
klassiker. 
 
- Skal man have noget, der er fælles beklædning i FDF, så er der kun skjorten, der er den 
klassiske beklædning, som man kan lave i et opdateret tilsnit. Og spørger man børn i FDF, så 
forventer de en skjorte og ikke en træningsdragt i nylon, siger Martin Sørensen. 
Derudover peger han på, at den nye skjorte bliver syet i et lettere materiale, og som noget 
nyt laves den også i en formsyet model, som især kvinder er glade for.  
 
Giver plads til individuelt og personligt præg 
FDFere har i tidens løb været hvide, grå, lyseblå og senest koboltblå, så valget af farve har været en stor udfordring. Farven 
skulle ligge i forlængelse af FDFs historie og samtidig være tidssvarende og kunne holde i mange år fremover.  
- For mig at se er farven styrken ved skjorten. Den favner hele FDFs historie fra det hvide over det grå til det blå. Det er en 
klassisk og diskret farve, der giver plads til et individuelt og personligt præg.  Den er tidssvarende og moderne – og samtidig 
tidløs og langtidsholdbar. Og mest af alt, så er vi stadig blå, og det er vigtigt for os, siger Iben Konradi Nielsen, næstformand 
i FDF.  
 
Skjorten sender signaler 
Den nye skjorte blev vedtaget på et landsmøde, hvor FDF også besluttede at indføre kortere eventmedlemsskaber og arbejde 
for nye aktiviteter som fritidsklubber og familiearbejde. Dermed bliver den nye skjorte et symbol på, at FDF som børne- og 
ungdomsorganisation bliver bedre til at åbne sig  over for omverdenen.  
 
- En opdateret skjorte hører med, hvis vi ønsker at blive opfattet som en åben og moderne organisation, siger Iben Konradi 
Nielsen. 
 
 
 

 OK 
Som i måske har set i dagspressen har sponsoraftalen mellem FDF Vester Hassing – Super Brugsen 
Vester Hassing og OK udløst en check på kr. 16.197,31 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. 
 
Den nye skjorte 

Vi har endnu ikke oplysning om leveringstidspunkt og pris på den nye FDF-skjorte. De foreløbige 
meldinger siger april. Hold øje med vores hjemmeside, eller kig forbi butikken. 
 
 
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 
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Program – faste møder 

Januar 
10.01 Øveaften 
17.01 Øveaften 
24.01 Øveaften 
31.01 Øveaften 
 
Februar 
07.02 Aflyst – ingen spil 
14.02 Øveaften 
21.02 Vinterferie 
28.02 Øveaften 
 
Marts 
07.03 Øveaften 
11.03-13.03 Tamburkorpsstævne 
14.03 Øveaften 
21.03 Øveaften 
28.03 Øveaften 

 

April 
04.04 Øveaften 
11.04 Øveaften 
18.04 Øveaften 
25.04 Påskeferie 
 
Maj 
02.05 Øveaften 
09.05 Øveaften 
16.05 Øveaften 
23.05 Øveaften 
30.05 Øveaften 
 
Juni 
06.06 Øveaften 
11.06 Spille i Dokkedal 
13.06 Pinseferie 
20.06 Afslutning 
 

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  

Januar 
04.01 Vi laver penge til Landslejr 
11.01 Vi laver flere penge til Landslejr 
18.01 Vi skøjter og hygger os I Aalborg 

(Forældre søges til kørsel) 
25.01 Vi samler lopper ind 
 
Februar 
01.02 Vi holder fri 
02.02 Lysgudstjeneste kl. 19.30 
08.02 Vi splejser tovværk 
15.02 Vi gør lopper klar og samler ind 
22.02 Vi holder vinterferie 
 
Marts 
01.03 Vi gør lopper salgsklare 
05.03 Loppemarked I kredshuset 
08.03 Vi splejser videre 
15.03 Vi markerer, det er sidste dag for 

onlinetilmelding Landslejr 2011 
22.03 Vi laver flag og bannere 
29.03 Vi øver os 

 

April 
05.04 Vi er blevet godt og træner i 

stedet for at øve 
08.04- 
10.04 

Fortræningslejr på Knivholt ved 
Frederikshavn 

12.04 Oprydning & hygge efter Knivholt 
19.04 Påskeferie 
26.04 Vi forbereder kredsweekend 
29.04-01.05 Kredsweekend 
 
Maj 
03.05 Vi holder fri efter kredsweekend 
10.05 Vi gejler og styler barnevogne 
12.05 Vi sælger lodsedler 
17.05 Vi fortsætter, hvor vi slap 
20.05-22.05 6 Fanebærere til konfirmationer 
24.05 Mad over bål og synge sange 
31.05 Hyggeafslutning og sidste tjek til 

Landslejren 
 
Juni 
08.06 Fælles kredsafslutning 
 
Information 

Husk at tage tøj - og ikke mindst fodtøj – på, 
som passer til vejret… 



 
 

 PUSLINGE TIRSDAG 16.45 – 18.15 
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Program – faste møder 

Januar 
04.01 Lege og spil 
11.01 Cirkusmærke 
18.01 Cirkusmærke 
25.01 Refleksløb – Husk lygte 
 
Februar 
01.02 Kokkemærke 
08.02 Værksted – En far kan bruges ! 
15.02 Værksted 
22.02 Vinterferie 
 
Marts 
01.03 Musikmærke 
06.03 Fastelavn i hallen 
08.03 Musikmærke 
15.03 Hemmelig lysskrift 
22.03 Fugle-pip 
29.03 Ud i det blå 
 
April 
05.04 Cykelmærke – Husk cykel 
12.04 Cykelmærke – Husk cykel 
19.04 Store spil 
26.04 Forberede kredsweekend 
29.04-01.05 Kredsweekend 

 

Maj 
03.05 5km mærke – Husk gode sko 
10.05 Landbrugsmærke – besøg en 

bondegård – Info følger 
17.05 Natur – krible/krable 
24.05 Løb 
31.05 Tur til stranden 
 
Juni 
08.06 Kredsafslutning 
26.06-30.06 Sommerlejr I Sæby  

– glæd jer til 5 spændende dage. 
 
Velkommen til FDF 

Nu tager vi hul på endnu et godt FDF år. Hvor 
vi håber at I igen er parat til at lege og have 
det sjovt sammen med os. 
 
Tag endelig en ven eller klassekammerat fra 
O. klasse med til FDF - vi kan sagtens være 
flere.  
 
I foråret fortsætter vi med mange aktiviteter, 
og mange er ude, derfor skal I have tøj på, 
der passer til vejret, og som gerne må blive 
beskidt. 
 
Som I kan se af programmet, bliver der behov 
for lidt forældrehjælp, bl.a lidt kørsel og 
gerne en "træmand" til vores værksted. Sig 
endelig til, hvis I har lyst til at give en hånd 
med. 
 

 TUMLINGE ONSDAG 18.30 – 20.00 
Program – faste møder 

Januar 
05.01 Spilleaften & fortælleraften 
12.01 FDF-Mærket 
19.01 FDF-Mærket 
26.01 Vi laver fuglehus og fuglemad 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
05.02-06.02 Weekend i kredshuset. 
09.02 Vi laver fuglehus og fuglemad 
16.02 På løb 
23.02 Vinterferie 
 
Marts 
02.03 Hjælpermærket 
06.03 Fastelavn i Hallen 
09.03 Hjælpermærket 
16.03 Hjælpermærket 
23.03 Knob 
30.03 Knob 
 

 

April 
06.04 Stomp - Multimusikmærket 
13.04 Stomp – Multimusikmærket 
20.04 Påskeferie 
27.04 Stomp - Multimusikmærket 
29.04-01.05 Kredsweekend 
 
Maj 
04.05 Lege/spilledag 
11.05 Bålmøde 
18.05 Skovmøde I Aslundskoven 
25.05 Eventyrløb 
 
Juni 
01.06 Teltrejsning/bål 
08.06 Fælles kredsafslutning 
26.06-30.06 Sommerlejr I Sæby  

– glæd jer til 5 spændende dage, 
hvor tumlingene sover I telte. 

 
 



 
 

 PILTE TORSDAG 19.00 – 20.30 
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Program – faste møder 

Januar 
06.01 Klar til 2011 
13.01 Førstehjælp 
27.01 Førstehjælp 
29.01-30.01 Hyttetur 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
10.02 Hjælpelederne på banen 
17.02 Vi nørkler 
24.02 Vinterferie 
 
Marts 
03.03 Støberiet 
06.03 Fastelavn 
10.03 Hjælpeledernes aften 
17.03 Journalistmærke 
24.03 Journalistmærke 
31.03 10 km mærke 

 

April 
07.04 Hjælpeledernes aften 
14.04 Geocache 
21.04 Påskeferie 
28.04 Forberede kredsweekend 
29.04-01.05 Kredsweekend 
 
Maj 
05.05 FRI – vi hviler ud 
12.05 Vi sælger lodsedler 
19.05 Er vi PILTE eller puslinge? 
26.05 Pilteprøve 
 
Juni 
02.06 Kr. Himmelfarsdag 
08.06 Fælles kredsafslutning 
 
 
 
 
 

 VÆBNERE TIRSDAG 19.00 – 21.00 
Program – faste møder  

Januar 
04.01 Vi laver penge til Landslejr 
11.01 Vi laver flere penge til Landslejr 
18.01 Vi skøjter og hygger os I Aalborg 

(Forældre søges til kørsel) 
25.01 Vi samler lopper ind 
 
Februar 
01.02 Vi holder fri 
02.02 Lysgudstjeneste kl. 19.30 
08.02 Vi splejser tovværk 
15.02 Vi gør lopper klar og samler ind 
22.02 Vi holder vinterferie 
 
Marts 
01.03 Vi gør lopper salgsklare 
05.03 Loppemarked I kredshuset 
08.03 Vi splejser videre 
15.03 Vi markerer, det er sidste dag for 

onlinetilmelding Landslejr 2011 
22.03 Vi laver flag og bannere 
29.03 Vi øver os 

 

April 
05.04 Vi er blevet godt og træner i 

stedet for at øve 
08.04-10.04 Fortræningslejr på Knivholt ved 

Frederikshavn 
12.04 Oprydning & hygge efter Knivholt 
19.04 Påskeferie 
26.04 Vi forbereder kredsweekend 
29.04-01.05 Kredsweekend 
 
Maj 
03.05 Vi holder fri efter kredsweekend 
10.05 Vi gejler og styler barnevogne 
12.05 Vi sælger lodsedler 
17.05 Vi fortsætter, hvor vi slap 
20.05-22.05 6 Fanebærere til konfirmationer 
24.05 Mad over bål og synge sange 
31.05 Hyggeafslutning og sidste tjek til 

Landslejren 
 
Juni 
08.06 Fælles kredsafslutning 
 
Information 

Husk at tage tøj - og ikke mindst fodtøj – på, 
som passer til vejret… 


