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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 
Magnus Dahl 
Nanna Christensen 
Pia Schroeder 
 
Tumlinge 
Jan Mørch* 98 25 60 70 
Alice Rebsdorf 98 25 83 25 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Jan Krogh 29 89 29 30 
Andreas Krogh 
Christian G. Jensen 
Daniel Eskerod 
Emmeli A Claré 
Ida Katrine Grün Hansen 
Stine Larsen 
  
 
Pilte  
Lise Nordklitgaard* 40 88 88 29 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Dorthe Nielsen 98 25 78 75 
Mathias Nielsen   
Mathias Kristensen  
 

 
Væbnere / Seniorvæbnere, 1. års  
Mogens Lund*  98 25 64 14 
Steffen Næss-Schmidt 98 25 53 01 
 
Seniorer / Seniorvæbnere, 2. års  
Betina Mouridsen* 25 72 71 70 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Charlotte Grün 96 35 06 96 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
 
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 
03.09 National legedag 
05.09 Ledermøde 
09.09 Seniorfestival 09-11.09 
16.09 Aktivlejr 16-18.09 
22.09 Salg af lodsedler 
24.09 Cirkus på Sletten /SAGA-løb 
 
Oktober 
03.10 Ledermøde 
15.10 Seniorkursus Sletten 15-22.10 
15.10 Seniorkursus Vork 15-22.10 
15.10 Orkesterkursus 15-21.10 
18.10 7./8. klassekursus 17-21.09 
28.10 Pilteweekend 28-30.10 
30.10 BUSK 
 
November 
06.11 Fairplay Hjallerup 
07.11 Ledermøde 
12.11 Væbnerweekend 12-13.11 
20.11 Julestue 

 
December 
20.12 Deadline indlevering af stof til 

”Myretuen” 
 
Januar 
20.01 DUKA-Event i Aalborg 
 
Senere 
20.04 Kredsweekend 20-22.04 
 
Se også… 

FDF Vester Hassing på internettet: 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 

 



 
 

 FDF ER ET HELT UNIKT NETVÆRK 
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Jeg håber, I alle har haft en rigtig dejlig sommerferie, også selvom at det danske sommervejr har 
vist sig fra alle mulige fronter. Vi har haft solskin, gråvejr, regnvejr, blæsevejr, ja faktisk meget 
forskelligt vejr. Men hvad gør det, når blot vi har hygget os, haft det sjovt og fået slappet af. 
 
Mange af os sluttede en FDF sæson af med enten en sommerlejr 
eller en landslejr. Jeg var med på landslejr og fik der en helt 
fantastisk sommerferie. Vi var 11.000 FDFére, som alle fik en 
helt speciel sommerferie. Vi fik rigtig mange dejlige oplevelser 
med hjem fra Sletten, oplevelser som vi aldrig glemmer. Noget 
af det jeg specielt fik med hjem fra Landslejren, var et gensyn 
med rigtig mange mennesker, som jeg tidligere har mødt netop 
på Landslejre. Nogle af dem er stadig aktive FDFére, andre er 
stoppet, men kan alligevel ikke undvære et gensyn med 
Landslejren. Hvor er det fantastisk at kunne møde en masse 
mennesker som alle oplever det samme sus ved det at komme 
på Landslejr.  
 
Sådan er FDF også – et fantastisk netværk, som er en del af dig resten af dit liv. 
 
FDF er et unik netværk, som du kan bruge og trække på i rigtig mange øjeblikke af dit liv. Jeg 
oplever mange gange om ugen, at jeg kan bruge mit FDF-netværk. På mit arbejde møder jeg ind 
imellem kollegaer eller kunder som på en eller anden måde er en del af mit FDF-netværk. Til 
Limfjordsfest eller på forældrerådsmøde i skolen eller børnehaven kan man få brug for at trække på 
sit netværk. Alle jer børn og unge, som vi ledere møder i FDF, kan måske senere hen blive en aktiv 
del at mit netværk. Hele forældreflokken bag vores børn og unge er et netværk, som vi kan bruge 
på forskellig vis. Vi kan trække på jeres arbejdskraft, vi kan kontakte jer, hvis vi har brug for et 
godt råd eller en kontakt til et firma. Mellem FDF, Kirken, erhvervslivet og byens andre foreninger 
kan man trække på mennesker, som kan bidrage med hjælp eller viden. Hvis man tænker over det, 
er der faktisk rigtig mange situationer, hvor man har brug for et godt netværk. Jeg tror faktisk, at 
et godt netværk har større betydning, end man måske tænker over i dagligdagen. Og hvis man 
prøver at tænke lidt over det, så oplever jeg en fornemmelse indeni, der fortæller mig, at det er 
vigtigt for med et godt netværk. Det er vigtigt at have nogle mennesker omkring sig, som man kan 
trække på og som man selv kan bidrage til. Der er vigtigt, at kunne henvende sig til sit netværk hvis 
man har brug for hjælp. Det er vigtigt, at kunne dele oplevelser og udfordringer med sit netværk. 
Det er vigtigt, at man kan tale fortroligt med mennesker i sit netværk. Men det er også vigtigt, at 
man selv bidrager til sit netværk.  
 
Sådan er FDF også – hvis man selv bidrager, får man rigtig meget tilbage. 
 
Dette er en opfordring til at huske på og værdsætte sit netværk, hvad enten det er et netværk via 
FDF eller det er et netværk på en anden måde. HUSK på at bruge dit netværk og HUSK på at bidrage 
til dit netværk. 
Og får du lyst til endnu mere i dit FDF-netværk, så kom i gang, kom og vær med, kom og få 
oplevelser, udfordringer og værdier, som er helt unikke. 
 
Vi er rigtig mange børn, unge og voksne som glæder os til en ny FDF sæson.  
Vi er klar med nye ideer, nye oplevelser, nye udfordringer og et rigtig godt FDF-kammeratskab.  
 
FDF har i løbet af foråret og sommeren fået et nyt slogan. Et slogan som - når man læser det et par 
gange - giver rigtig god mening.  
 

 
 
Velkommen til FDF Vester Hassing 
 
Formand 
Jan Gaarn 
 



 
 

 DUKA-ZOO & SOMMERLEJR FOR PUSLINGE/TUMLINGE 
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Lejren startede 25.06.11, hvor 1.350 spejdere og FDF´ere ankom 
til Aalborg Zoo.  
 

Der var arrangeret nogle 
opgaver, man skulle løse i hold.  
 
Om aftenen kom Sebastian Klein 
og spillede nogle sange for os. 
Da han var færdig med at spille, 
skulle vi ud og slå teltene op på 
savannen, hvor girafferne og 
zebraerne gik.  
 

 
Dagen efter tog vi fra FDF Vester 
Hassing til Sæby på årets 
sommerlejr for puslinge & 
tumlinge. Her hyggede vi os, og 
var nede og bade på stranden. 
Om onsdagen, havde vi Zambia- 
dag, hvor vi lavede smykker af nødder, fandt jordnødder i noget 
højt græs og så skulle vi bære vand på hovedet.  
 
 

Om torsdagen kom vores forældre, og spiste aftensmad med os. Vi havde også lavet et stort lejrbål, 
som vores forældre skulle se om aften.   
 

J Nanna 
 
 
 
 

 SKRU NED FOR SOLEN MELLEM 12 OG 15 
I forbindelse med Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens kampagne ”Skru 
ned for solen”, faldt der også et solbesøg af hos Puslingene i FDF Vester 
Hassing. 
 
Inga Gaarn fra Hals lokalforening kom og fortalte Puslingene om, hvordan 
vi kan passe på, når vi er ude og solen skinner ved at huske Solcreme – 
Solhat – Siesta. 
 
Er vi først blevet røde – som en skoldet gris – er det ikke godt. 
 
 

Puslingene var helt med på, hvad det gik ud på og kom med mange spørgsmål og kommentarer. 
 
Der blev lavet ”tryllearmbånd”  i lange baner – hvide perler, som skifter farve alt efter UV-
strålingen. 
 
Ligeså snart armbåndene var færdige, gik trafikken hen til vinduerne eller ud i gården for at se 
virkningen. 
 
Man kan få UV-indexet hver dag på SMS – helt gratis. Tilmelding:  Send en SMS med UV til 1277.



 
 

 LANDSLEJR 2011 
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Citater Victor, 1. Pilt: 
- Monster fed lejr 
- Dejligt med bålmad hver dag 
- Dejlig teltlejr lige ved søen 
- Søde leder – og tanter/onkler 
- Ulækre toiletter 
- Fede patruljeløb og aktiviteter 
- Glæder mig vildt til om fem år – så 

skal jeg i SeniorCity og bestemme alt 
selv (næsten) 

 
Citat Asbjørn 1. Pilt: 

- Fedt med de store lejrbål 
- Verdensspillet på Torvet var rigtig spændende 
- Det var sjovt at besøge de mange forskellige butikker på Torvet 
- Vi mødte en masse fra andre kredse i landet 
- Maden på Zambia-dagen var anderledes og god 

 
 
Hvor fantastisk en tur til årets højdepunkt - Landslejr 2011 på Sletten. Alle havde glædet sig i flere 
måneder – ja, endda år – til at komme af sted! Så det var en flok skønne forventningsfulde børn og 
ledere, som drog af sted torsdag i sommerferien med kurs mod Sletten.  
 
Og hvilken lejr! Vi ankom i dejligt solskin – og til en super lækker lejrplads, hvor Seniorflokken og 
ledere allerede havde opstillet vores telte. Kan man få det bedre? 
 
Så var det bare med at få pakket ud og få sig installeret i teltene. Nu var vi klar til ni fede dage på 
Sletten. 
 
Vi må vist sige, at vi oplevede lidt af hvert:  
Sol – regn – mudder – varme – kulde – blæst - lejrbål, små, store – Pascal - Noah - selve Xander.  
 
En kæmpe oplevelse var den store søndagsgudstjeneste, hvor ca. 24.000 mennesker var med til 
aftengudstjeneste. Wau, man får helt gåsehud af at tænke på det. 
 
Dagsprogrammet var fyldt – til sidste minut. Det var noget vi ledere næsten kunne få stress over, 
inden vi kom i gang, men vores dejlige FDF’ere havde bare mod på det hele – og gik i gang med 
krum hals. Ingen sure miner, ingen brok, ingen vræl eller øffen fra dem. De ville bare det hele. 
Fantastisk! 
 
De super seje FDF’ere måtte i over en uge undvære: 
Toiletter med træk og slip - varmt vand - gulvvarme – boxmadras - strøm til føntørrer - spejl - mor 
og far - Playstation - computer – tv – opvaskemaskine - og meget andet 
 
Til gengæld fik de masser af: 
Godik-toiletvogne – håndsprit – beskidte fødder – gule tænder – fede naturoplevelser – kolde 
svømmebade – gået mange kilometer – slik og chips – lækkert bålmad – snavsede madgryder – opvask 
– sjove aktiviteter – citronmåne – lederkram – rod i teltene – og meget, meget mere! 
 
En stor tak til jer forældre for lån af nogle seje og skønne FDF’ere fra Vester Hassing. Vi glæder os 
allerede til igen, at komme på Landslejr om fem år. 
 
Vi ses på Landslejr 2016! 
 
 

J Lise 
 
 

Tjek billeder fra sommerlejrene på www.fdf.dk/vesterhassing 



 
 

 VIND EN BIL 
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Den 22. september sælger vi lodsedler, hvor der 
bl.a. kan vindes rejsegavekort og en bil til DKK 
150.000. 
 
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. 

 
 

 TAK TIL SPAR NORD FONDEN 

Inden årets sommerlejre, havde FDF Vester Hassing købte nye telte for DKK 50.000. Som omtalt i 
sidste nummer af Myretuen, fik vi et tilskud fra Aalborg Kommune på DKK 24.000. Glæden var stor, 
da Spar Nord kiggede forbi ved sæsonafslutningen den 8. juni med en check på DKK 10.000 til telte.  
 

 TAK TIL HALS SPAREKASSE 
Deltagerne på årets sommerlejre 
fik et ekstra minde med hjem - en 
flot t-shirt.  
 
Da lilla var vores landsdels farve 
på årets landslejr, er t-shirts 
naturligvis også lilla. 
 
Tak til Hals Sparekasse for dette 
sponsorat. 
 
Også puslinge & tumlinge, der var 
med på sommerlejr, kan gå rundt 
i lilla t-shirts. Disse kendes på det 
flotte Duka-Zoo logo.  
 

 
 



 
 

 BESØGSDAG PÅ LANDSLEJREN 
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Den 10. juli var der officiel besøgsdag på Landslejr 2011. 
 
FDF i Hals, Øster & Vester Hassing havde indbudt forældre og 
andre til fælles bustur, hvilket gav stor interesse. 
 
Faktisk var interessen så stor, at der måtte indsættes 2 busser. 
 
Og selv om der var stor kø for at komme ind på lejren, blev det en 
god og spændende tur til lejren ved Silkeborg. 
 

Undervejs i busserne fik deltagerne et lille foredrag og blev bl.a. belært om: 
 
• Indbyggertallet på FDF Landslejr er ca. 5 gange så stort som Vester Hassings, eller svarende til 

Brønderslev eller Hobro. 
• Lejren har egen Falck-station, hospital & posthus. 
• På lejren bruges 22.000 liter mælk, 35.000 æg, 27.000 tomater og 10.000 agurker. 
• Der er indkøbt 240 km toiletpapir til lejrens 440 toiletter. 
• Mobilselskaberne har opsat midlertidige master, så alle kan anvende mobiltelefon. 
 
Vejrmæssigt var de besøgende også heldige - det var vel en af lejrens bedste dage. Med ca. 24.000 
på lejren denne dag var det nu rart med tørvejr. 
 
 
 

 TUMLINGE BESØGER FALCK 

         
 
Som led i hjælpermærket, var tumlingene den 9. marts på et spændende besøg hos Falck. 
 
 
 

 LIMFJORDSFEST 2011 
FDF er medarrangør ved Limfjordsfesten, og om eftermiddagen har vi forskellige gratis aktiviteter 
for børnene. I år var der bl.a. karrusel, ansigtsmaling, smykkeværksted & flødebollemaskine. 
Endvidere havde vi Landslejrens mobiloplader med - en cykel med generator, som tiltrak både børn 
og voksne. 
 

 



 
 

 FDF LOPPEMARKED 
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Der var pænt besøg, da FDF Vester Hassing som noget nyt prøvede at holde loppemarked. Forud var 
gået et stort arbejde med at indsamle og sortere "lopper" fra hele byen. 
 
Selv "professionelle krejlere" stod i kø ved åbningen, og der blev kigget og budt på lopperne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 OK 
Sponsoraftalen mellem FDF Vester Hassing – Super Brugsen Vester Hassing og OK udløst sidste år 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 

Den nye FDF Skjorte er kommet. Den koster DKK 355 i børnestørrelse (2-14 
år) og DKK 448 i voksenstørrelse. Og selvfølgelig kan den fås til bamsen, 
DKK 148. 
 
 
Ideer? 

• Spisegrej DKK 50.  
• Spise bestik i mange udgaver. Priser fra DKK 48 og opefter. 
 

Derudover 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 nogle 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). 
 

 Dagstursrygsæk, DKK 399 

Rygsæk 55L, DKK 599 

Soveposer, fra DKK 499 

 
 
 



 
 

 TAMBURKORPS MANDAG 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

August 
22.08 Øveaften 
28.08 Spille i Fårup Sommerland 
29.08 Øveaften 
 
September 
02.09 Spille til AMBU-fest i Hobro 
05.09 Øveaften 
12.09 Øveaften 
17.09 Spilledag i Randers 
19.09 Øveaften 
26.09 Øveaften 
 
Oktober 
03.10 Øveaften 
10.10 Øveaften 
15.10-19.10 DDS Tamburkorpsstævne 
27.10 Spille i Aars 
24.10 Øveaften 
28.10-30.10 Tamburkorpsstævne i Bording 
31.10 Øveaften 

 

November 
07.11 Øveaften 
14.11 Øveaften 
19.11 Spille i Aalborg 
20.11 Spille til jul 
21.11 Øveaften 
26.11 Spille til jul 
28.11 Øveaften 
 
December 
05.12 Juleafslutning 
18.12 Spille i Hals 
 
 

Forhindret til en mødeaften? 

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

 2. ÅRS SENIORVÆBNERE & SENIORER TIRSDAG 19.00 – 21.00 
Program – faste møder  

August 
23.08 Opstart 
30.08 Flådebygning 
 
September 
06.09 Flådebygning 
09.09-11.09 Seniorfestival 
13.09 Vi sejler. Bringes/hentes 

Tegværkssøerne. Husk tørt tøj. 
16.09-18.09 2. års seniorvæbnere:Aktivlejr 

Senior: Seniorstart 
Senior+: Kernekursus 

20.09 Gys og gru (vi slutter senere) 
22.09 Salg af lodsedler 
27.09 Dekorere senior-rum 
 
Oktober 
04.10 Tons og tummel. 

Kom i tøj, der må blive beskidt. 
11.10 Sjove ideer 
18.10 Efterårsferie 
25.10 GPS-løb. Bringes/hentes ved den 

store P-plads i Aslundskoven. 
30.10 BUSK 

 

November 
01.11 Sjove ideer 
06.11 Skøjtetur, kl. ca. 16 - 21 
08.11 Ingen møde 
15.11 Kort og kompas 
20.11 Julestue 
22.11 Masker 
29.11 Masker 
 
December 
06.12 Store badedag 
13.12 Juleafslutning.  

Medbring gave værdi DKK 20. 
 
Januar 
04.01 Opstart efter juleferien 
 
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 

August 
23.08 Velkomst/navneklemme 
30.08 Bålaften 
 
September 
06.09 Naturmærke 
13.09 3 km - husk gode vandresko 
20.09 Legeaften 
27.09 Løb 
?? Weekend - info følger 
 
Oktober 
04.10 Vi er skøre 
11.10 Kirkemærke 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Kirkemærke 
30.10 BUSK - info følger 
 
November 
01.11 Teatermærke 
06.11 Fairplay - Hjallerup 
08.11 Teatermærke 
15.11 Teaterforestilling - info følger 
20.11 Julestue 
22.11 Julegaver 
29.11 Juleafslutning 

 

December 
 Julefri 
 
Januar 
03.01 Leg og spil 
 
Velkommen til FDF 

Hvad er FDF? Det er bl.a. sang, leg, sjov, 
aktiviteter, 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! 
 
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 18.30 – 20.00 
Program – faste møder 

August 
24.08 Opstart 
31.08 1. års: Dolkemærke 

2. års: Idrætsmærke 
 
September 
07.09 1. års: Dolkemærke 

2. års: Idrætsmærke 
14.09 1. års: Bålmærke 

2. års: Leg/spil i det fri 
21.09 Naturmærket 
28.09 Naturmærket 
 
Oktober 
05.10 1. års: Bålmærke 

2. års: Dolke/bålmærke 
12.10 Knob 
19.10 Efterårsferie 
26.10 1. års: Kirkemærke 

2. års: Forberede BUSK 
30.10 BUSK 

 

November 
02.11 Zombieløb 
06.11 Fairplay - Hjallerup 
09.11 Filmaften 
16.11 Juleværksted 
20.11 Julestue 
23.11 Juleværksted 
30.11 Juleafslutning 
 
December 
 Julefri 
 
Januar 
04.01 Opstart efter juleferien 
 
 



 
 

 PILTE TORSDAG 19.00 –20.30 
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Program – faste møder 

August 
25.08 Bål og bænk 
 
September 
01.09 Rafter 
08.09 Rafter 
15.09 GPS-løb 
22.09 Salg af lodsedler 
29.09 Hockey 
 
Oktober 
06.10 Eksperimenter 
13.10 Blæk & Pen 
20.10 Efterårsferie 
27.10 Intet møde - vi lader op til 

weekendturen 
28.10-30.10 VILD Pilteweekendtur 
30.10 BUSK 

 

November 
03.11 Mørkeaften 
06.11 Fairplay 
10.11 Førstehjælp 
17.11 Julestueforberedelse 
20.11 Julestue 
24.11 Julehyggeafslutning 
 
December 
 Julefri 
 
Januar 
05.01 Opstart efter juleferien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VÆBNERE & 1. ÅRS SENIORVÆBNERE TIRSDAG 19.00 – 21.00 
Program – faste møder  

August 
23.08 Vi laver bål 
30.08 Kort og kompas 
 
September 
06.09 Kort og kompas 

Afleveres/hentes ved P-plads i 
Aslundskoven 

13.09 SAGA-træning 
16.09-18.09 Aktivlejr 
20.09 Aflyst 
22.09 Salg af lodsedler 
24.09-25.09 SAGA-løb 
27.09 Knob og stik 
 
Oktober 
04.10 Reb og rafter 
11.10 Reb og rafter 
18.10 Ferie 
25.10 Bålmad 
30.10 BUSK 

 

November 
01.11 Forældredag 
08.11 Forberedelse til weekendtur 
12.11-13.11 Weekendtur 
15.11 Kagedag 
20.11 Julestue 
22.11 Værksted 
29.11 Juleafslutning 
 
December 
03.12 Julefri 
 
Januar 
03.01 Opstart efter juleferien 
 
Information 

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


