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

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Puslinge 
Birgitte Gaarn* 41 89 01 44 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Magnus Dahl 
Nanna Christensen 
Pia Schroeder 
Anton Madsen 
Frederik Lund 
 
Tumlinge 
Frank Christensen* 20 36 19 52 
Jesper K. Nielsen 30 68 25 70 
Tove Schroeder 25 30 95 50 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Pernille Andersen  98 25 57 07 
Søren Møller 20 74 99 39 
Dea Næss-Schmidt 
Ida Dyhr Jensen 
Maria Meilby 
Nicoline Jensen 
Amalie Krogh 
 
Pilte  
Jan Mørch* 98 25 60 70 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Henrik Søgaard Simonsen 30 54 25 42 
Alice Rebsdorf 98 25 83 25  
Christian Jensen  
Daniel Eskerod  
Emmeli Agerskov Claré 
Stine Larsen 

 
Væbnere 
Nina Simonsen*  22 80 55 99 
Asbjørn Serup 50 70 16 07 
Jakob Sloth Jepsen 30 42 46 60 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
 
Seniorvæbnere  
Peter Pfeiffer* 50 71 32 61 
Michelle Jensen 30 24 75 59 
 
Seniorer  
Betina Mouridsen* 25 72 71 70 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
 
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 20 13 18 04 
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 
Dorthe Nielsen 22 49 14 96 
dorthe.nielsen@eventtech.dk 

 KALENDEREN
 
September 
01.09 Loppemarked Kredshus kl. 10-13 
02.09 Loppemarked Kredshus kl. 11-14 
03.09 Ledermøde 
17.09 Salg af lodsedler 
21-
23.09 Aktivlejr 
29-
30.09 SAGA-løb 
 
Oktober 
01.10 Ledermøde 
13-
20.10 

Seniorkursus Sletten 

13-
20.10 

Seniorkursus Sletten 

13-19.10 Orkesterkursus Vejle 
28.10 BUSK (søndag) 
 
November 
04.11 Fair Play Hjallerup 
05.11 Ledermøde 
25.11 Julestue 
 
December 
18.12 Deadline til Myretuen forår 2013 

 
Januar 
07.01 Ledermøde 
Uge 2 Opstart på klasserne 
 
Se også… 

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

 



 
 

 VELKOMMEN TIL EN SÆRLIG FDF-SÆSON  
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Efter en dejlig sommerferie tager FDF Vester Hassing hul på en ny sæson. Det bliver en sæson, som 
er noget ud over det sædvanlige. Det er nemlig 50 år siden, at netop vores kreds blev startet af en 
flok mennesker, der virkelig brændte for at lave FDF arbejde. Vi vil prøve at grave lidt i vores 
hukommelse, huske på gamle minder og finde billeder fra dengang far var dreng. Der findes rigtig 
mange sjove og flotte billeder fra vores FDF tid i Vester Hassing.  
 
 
Måske har du en mor, far eller bedsteforældre som har været FDF’er i FDF Vester Hassing. Prøv at 
spørge hvad han/hun kan huske fra dengang. 
 
 
Alting var dengang meget værre, vildere og mere barsk end det er i 
dag. Der lå meter høje snedriver om vinteren. Man skulle altid sove i 
telt, også selvom at det var bidende koldt. De voksne var meget 
strengere dengang, især lederne. Det er meget sjovt, at høre de 
mange historier fra dengang. Vi vil prøve finde nogle 
historier/minder frem. 
  
 
Vi skal i år lave en masse forskellige FDF-aktiviteter, ganske som vi plejer. Måske skal vi også 
afprøve nye ideer og aktiviteter, og vi skal også mærke lidt til, hvordan FDF har ændret sig gennem 
50 år. Hvordan var det f.eks. at være pilt eller væbner for 50 år siden. Hvordan så skjorten eller 
uniformen ud, og hvilke sange sang man ved lejrbålet. 
 
 
Vi har startet en gruppe, som vil arbejde med ideer til events frem mod vores jubilæum i den 13. 
maj 2013. Skal vi f.eks. holde en stor fest i byen eller i Vester Hassing Hallen? Skal vi på sommerlejr 
på Springvandspladsen i Vester Hassing, eller kan vi bage Danmarks længste snobrød med pølse? Vi 
er vilde med gode og sjove ideer. 
 
 
Har du historier og billeder fra dengang eller har du ideer til, hvordan sådan et jubilæum skal 
fejres, så kontakt Lisbeth Andreasen, telefon 98256600 eller Jan Gaarn mobil 29896744. 
 
 
Velkommen til et fantastisk jubilæumsår i FDF Vester Hassing! 
Jan Gaarn, formand  
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 SOMMERLEJR – PÅ KANOTUR MED SENIORVÆBNERE OG SENIORER 
Seniorerne fortæller: 
Endelig kom den dag vi havde ventet spændt på. Solen skinnede, vejret var godt, og vi havde mange 
forventninger til turen. Hele ugen var vi sammenpakket i 6 kanoer, med alt vi skulle bruge, telte, 
bagage og selvfølgelig mad. Det var en helt vildt kanon fed kano-fantastisk tur, fordi vi var i samme 
aldersgruppe, og vi havde tid og plads til hinanden, ikke en person var glemt i fællesskabet. Vi 
hyggede os alle sammen, sammen, både drenge og piger, ledere og seniorer samt gæster på 
teltpladserne. Turen var specielt også god, fordi vi var med til at planlægge turen, og vi var med til, 
at bestemme hvad der skulle ske. Hvis vi ville shoppe, så skulle der shoppes. Hvis vi ville bade, så 
skulle der bades. Der er lidt delte meninger fra vores side, om hvad vi husker bedst fra turen. Stine 
husker bedst den fantastiske mad. Alt skulle laves på trangia og det HELE var dåsemad. Det værste 
var andendagens mad, den helt uimodståelige forlorne skildpadde, som bestod af fiskeboller, 
kødboller og oksekødsklumper(rent fedt) blandet med cherry sovs. 
AD AD AD! Kun få blev mætte denne aften. Men derimod var der 
også gode ting: Om morgenen fik vi Nutella madder, namnam. 
Det jeg husker bedst er kæntrings øvelserne som skete første dag. 
Det var utrolig spændende, at man med vilje skulle vippe kanoen, 
og komme op ved egen hjælp, plus vi skulle løfte kanoen i vandet 
for, at få vandet ud. Det skal lige siges, at man ikke kunne bunde, 
da man skulle løfte kanoen. Vandet var max koldt. Skulle man på 
toilettet, så var der Godik toiletter, en gentagelse fra sidste års 
landslejr. Det var rigtig dejligt at bruge en uge af sin ferie i det fri, 
i stedet for at sidde foran computeren, så vi vil helt klart anbefale alle, at tage med på næste års 
kanotur. Det er en delvis kort men god oplevelse for livet. 
 
Hilsen Stine og Ida-Katrine, Seniorer i FDF Vester Hassing. 

 
Dronningen fortæller: 
Selv en Dronning kan blive imponeret. Nu har jeg i mine tre år som FDF leder for vores store unge 
mennesker, seniorerne, lagt total afstand fra alt, der hedder lejrture og primitivt liv. Jeg har ikke 
haft det super godt med at bo i telt, hvor regnen silede ned og komme i klamt og vådt sengetøj, for 
så slet ikke at kunne sove på et ligge underlag. Mine medledere, venner hos FDF og de unge 
mennesker har på de tidligere lejre gjort alt for at jeg skulle føle mig som en dronning og syntes om 
lejrlivet. Men jeg har desværre ikke rigtig fundet glæden ved det. Trods de store anstrengelser. I år 
skulle seniorernes sommerlejr så være en kanotur. Vi har planlagt, vi har drømt, vi har tegnet og 
fortalt i fællesskab. Vi lagde planer og ruter, hvor vi skulle sejle hen og, hvilket mål vi ville nå. I 
uge 30 skulle vores tur så blive til virkelighed. 17 glade FDF’er drog mod Ry Marina. Her lagde vi ud i 
6 kanoer. Med oppakning, der sirligt var pakket ind i plastikposer, presenninger og bundet fast med 
reb. I tilfælde af at uheldet skulle være ude og ugens ration af mad og tøj skulle ryge i vandet. Men 
alle mine negative tanker og fordomme om det primitive liv, kom virkelig til skamme i denne uge. 
Årets varmeste ind til dato. ALDRIG har jeg oplevet noget så godt. Noget så flot. Noget så skønt. En 
tur i 30 graders fuld sol med de bedste mennesker og sejeste FDF unger. Jeg har fundet ud af at jeg 
ikke er til simi primitivitet men total primitivitet. Kanotur det er altså bare mig. Her har man kun 
det med som kanoen kan magte. Når der ikke er flere vaskeklude, ja så må de rene strømper bruges 
som klude. Det store vand må benyttes som bad og feltspaden må frem hvis man skal på toilettet.  
Næste år er hele min familie tvangsindlagt til at tage med mig 
på kanotur. Det er simpelthen livet. Jeg vil takke alle de dejlige 
mennesker for en fantastisk oplevelse. En oplevelse som jeg 
aldrig vil glemme. Vi kan alle i kredsen være så stolte af vores 
seniorer. Det er simpelthen de sejeste unge mennesker jeg har 
mødt. De er så dygtige, så venlige og velopdraget. De er 
fantastiske at være leder for og have med på ture. Var det ikke 
for alle jer, så var turen slet ikke blevet den samme. Når jeg 
kigger tilbage på den tur så er det med det største smil på mine 
læber. Jeg kan simpelthen ikke huske hvornår jeg sidst har 
hygget mig sådan og haft det så sjovt. Som vores nye motto på 
turen ”det her er guderne”. Men venner det er jer der er guderne! 
 
En kæmpe stor varm tak, Dronning Skrot.  
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 SOMMERLEJR – TROLDETUR TIL ROLD SKOV 
Den første uge i skolernes sommerferie tog alle puslinge, tumlinge, pilte og væbnere på Troldetur 
til Rold Skov. Solen skinnede og det var ca. 90 forventningsfulde FDF’ere, ledere og madtanter, som 
var klar til seks dejlige dage i det skønne område ved Madum Sø i 
Rold Skov. Der blev ivrigt vinket farvel til forældre, og turen gik syd 
på. Til frokost ankom vi til den skønne lejr Næsgården. Da vi havde 
tømt busserne, fundet teltpladser blev vores medbragte madpakker 
spist. Stadig i den skønneste sol. Tumlinge, pilte og væbnere sov i 
telte og brugte det meste af lørdagen på at slå lejr. Foran os 
ventede nu en masse oplevelser. Søndagen brugte vi på et stort 
troldeløb, hvor vi fik brugt en del af vores kunnen. Vi skulle snitte  
en kniv, kaste med brænde, lave troldesnot og stege troldeboller,  
ja, endda stege chips. Mums. En rigtig dejlig dag, hvor alle 
arbejdede i hold på tværs af alder.  
 

Mandag var så store hikedag for både pilte 
og væbnere. Der blev spist morgenmad, 
smurt madpakke, pakket rygsække med 
mad, tøj, reb osv. Piltene skulle have en 
enkelt overnatning i Arden Dyrepark og 
væbnerne skulle sove ude to gange. Den 
første gang i bivuak i skoven og anden nat i 
shelter ved St. Øksø. Begge patruljer 
havde nogle fantastiske dage i naturen. 
Det var dog nogle trætte FDF’ere, som 
kom hjem til lejren. 

 
 
Mens ”de store” var væk fra lejren hyggede puslinge og tumlinge sig hjemme i lejren om mandagen 
med at skrive breve, fange fisk i søen, lave sæbebobler og mange andre sjove ting. Vores super 
sjove vandrutchebane blev også brugt flittigt. Tirsdag tog de alle på en heldagsudflugt til Arden 
Naturlegeplads og Dyrepark. Her var der rigtigt mange sjove ting at tage sig til.  
 
Onsdag var de fleste tilbage på lejren og her havde vi Zambia-dag, som 
betød, at der var aktiviteter som relaterede til Zambia, som er FDFs 
missionsprojekt i år. Der blev lavet lerskåle, lavet smør, bagt fladbrød. 
En rigtig dejlig dag. Torsdag var der workshop med forhindringsbane, 
fremstilling af sæbe og en del andre sjove ting. Sidste aften med skønt 
og sjovt lejrbål, konkurrence, underholdning og meget, meget mere.  
 

 
Hele ugen blev krydret af rigtigt lækkert mad, 
kage, saft og alt muligt andet, som de gode 
tanter (og onkler) have kreeret i det lille 
køkken på Næsgården.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tusind tak til alle, som var med til at gøre lejren helt fantastisk. Og husk, at I kan se mange flere 
billeder fra lejren på hjemmesiden www.fdf.dk/vesterhassing 
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 DISKOAFTEN 23. MARTS 
 
 
 
Fredag 23. marts havde vi Disko-aften, hvor de store FDF’er var vært for 5. 6. og 7. klassernes 
årgange. Der var inviteret 120 elever fra skolen og vi fik besøg af mellem 50 og 60 unge mennesker. 
5. klasse var stort repræsenteret. Det var en suveræn aften. Ingen ballade, kun glæde og godt 
humør. Det var simpelthen en fornøjelse at se de stor tage fat og stå for både underholdning, musik 
og salg af forskellige lækkerier.  
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Som leder er man rigtig stolt af, at vores store FDF’ere kan og vil lave sådan en fed aften! Vi har 
allerede bestemt os for at holde endnu en diskoaften – så hold øje med hjemmesiden 
 
Betina og Charlotte  
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 LOPPEMARKED 1.-2. SEPTEMBER 
 
Vi gentager succes med et Loppemarked i og omkring vores Kredshus 
på Tårnvej. De tidligere loppemarkeder har været gennemført med 
stort besøg af både lokale krejlere men så sandelig også krejlere fra 
resten af Nordjylland. Så vi kan være stolte af, at vi kan stable et 
sådant loppemarked på benene igen. 
 
 
Vi modtager meget gerne lopper, som kan leveres onsdag eller fredag 
i uge 35 – den 29. eller 31. august mellem kl. 19 og 21. Hvis det viser 
sig, at du ikke har mulighed for selv at aflevere dine lopper så kontakt 
Charlotte på mobil 42 75 15 04.  
 
 
 
Billederne er fra vores sidste Loppemarked, som især trak rigtigt 
mange gæster til auktionen. Og som I ser, bugnede bordene af gode 
effekter til spotpris  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 BUSK SØNDAG 28. OKTOBER 
 
Traditionen tro skal FDF Vester Hassing igen i år være en aktiv medspiller ved årets BUSK-
gudstjeneste, som finder sted søndag 28. oktober. Efter gudstjenesten laver menighedsrådet frokost 
til alle i Sognegården. BUSK står for begrebet Børn-Unge-Sogn-Kirke. 
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 JULESTUE SØNDAG 25. NOVEMBER 
 
Vi nærmer os jo vintermånederne og dermed også juletiden. Som 
altid holder FDF Vester Hassing julestue den sidste søndag i 
november. I år er det 25. november.  
 
 
Hele Kredshuset emmer denne dag 
af julestemning, julegløgg, 
julelotteri, juledekorationer, 
julegaver og alt, hvad du kan ønske 
dig som forberedelse til den 
kommende højtid. Kig forbi – der 
kommer mere information både på 
hjemmesiden og som sedler via 
børnene.  
 
 
 

 FØLG FDF VESTER HASSING PÅ NETTET 
 
 
FDF Vester Hassing er selvfølgelig også online. 
 
På vores hjemmeside kan du altid følge med i 
programmer, aktiviteter, billeder og andre nyheder. 
Siden opdateres ofte og vil altid indeholde de sidste nye 
informationer om FDF Vester Hassing. 
 
På hjemmesiden kan du også finde masser af billeder fra 
alle vores sjove aktiviteter. Både sommerlejre, teater, 
afslutninger, weekendture og meget, meget mere. 
 
Hold dig ajour her på siden – det kan jo være, at der er 
ændringer eller nyheder eller evt. sjove billeder du skal 
se. 
 
God fornøjelse på www.fdf.dk/vesterhassing 
 

 VIND EN BIL - LANDSLOTTERI 
 
Mandag 17. september skal vi ud og sælge lodsedler for FDF. Her kan 
man bl.a. vinde en bil, rejsegavekort og mange andre dejlige ting.  
 
Lodseddelsalget har udviklet sig til at være en stor faktor for 
økonomien i FDF Vester Hassing. 
 
Så støt op om salget mandag 17. september   
 
 
 
 



 
 

 FORENINGS-EL 
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Alle skal bruge strøm, hvorfor ikke kombinere det med at støtte en rigtig god 
sag. Vi har indgået et samarbejde med Energi Nord, som betyder, at de giver 
FDF Vester Hassing 2 øre pr. kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, 
er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord og bruge strøm som du plejer, så 
støtter du os døgnet rundt, hver dag, hele året, hver gang du tænder for 
kontakten. 

  
Alle kan støtte FDF Vester Hassing via ForeningsEl, også selv om de ikke er medlem. Dette gælder 
også hvis du er eksisterende kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, og er du ny kunde hos 
Energi Nord, får vi en ekstra bonus for hvert år, du er kunde hos dem. 
 
Konkurrencedygtig pris!  
Energi Nord har flere gange bevist, at de er blandt de billigste elselskaber i Danmark. ForeningsEl er 
baseret på deres produkt SpotPris, som er en variabel pris, der fastsættes måned for måned. Energi 
Nords erfaringer i både 2007, 2008 og 2009 har været, at SpotPris giver en slutpris, der er flere øre 
billigere. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge prisudviklingen på Energi Nords 
hjemmeside eller ved at tilmelde dig deres månedlige nyhedsmail. 
  
Sådan skifter du til ForeningsEl  
Energi Nord har oprettet en tilmeldingsside til FDF Vester Hassing.  
 
Adressen er www.energinord.dk/foreningsel.  
 
Ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde tilmeldingssiden med dine 
kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord resten for dig. 
  
Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe til Energi Nords 
kundeservice på telefon 9936 9875. Her hjælper de også gerne med at tilmelde dig. 
 
 
 

 OK 
Sponsoraftalen mellem FDF Vester Hassing – Super Brugsen Vester Hassing og OK udløst sidste år en 
check på DKK 14.723 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 

FDF fik i forbindelse med Landslejren sidste år, en ny skjorte. Og den kan 
selvfølgelig også købes i vores butik. Den koster DKK 355 i børnestørrelse 
(2-14 år) og DKK 448 i voksenstørrelse. Og selvfølgelig kan den fås til 
bamsen, DKK 148. 
 
 
 

 
Mangler du en ide til julegave eller fødselsdagsgave? 

 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. 20 13 18 04 
(Peter Larsen). 
 

 
  



 
 

 TAMBURKORPS MANDAG 18.30 – 20.15 
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Program – faste møder 

August 
18.08 Spille i Aabybro 
20.08 Opstart 18.30-20.00 
27.08 Øveaften 
31.08 Spille i Hobro til AMBU-fest 
 
September 
03.09 Øveaften 
10.09 Øveaften 
17.09 Øveaften 
24.09 Øveaften 
 
Oktober 
01.10 Øveaften 
07.10 Spille i Gandrup 
08.10 Øveaften 
13-17.10 Orkesterstævne DDS i Haderslev 
22.10 Øveaften 
25.10 Spille i Aars til Halloween 
26-28.10 Tamburkorpsstævne 
29.10 Øveaften 
  
November 
05.11 Øveaften 
12.11 Øveaften 
19.11 Øveaften 
24.11 Spille i Aalborg Kloster 
25.11 Julestue FDF Vester Hassing 
26.11 Øveaften 
 
December 
03.12 Øveaften 
10.12 Juleafslutning 
 
Januar 2013 
07.01 Opstart - øveaften 
 

Forhindret til en mødeaften? 

Så husk at melde afbud, så din instruktør ikke 
kommer forgæves – Mona 4018 7128 eller 
Nanna 2991 5324. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tamburkorpset i Vester Hassing Kredsen er 
meget aktivt. Vi spiller mange forskellige 
steder, til mange forskellige arrangementer. 
Julen er det tidspunkt på året, hvor vi er mest 
aktive. Her spiller vi b.la. til julemandens 
ankomst, som er blevet en tilbagevendende 
tradition. 
 
I maj var vi ude og spille til hattedamernes 
jubilæum. Det var en meget stor begivenhed. 
Ca. 200 hattedamer var mødt op, med deres 
meget forskellige og sjove hatte. De var både 
fra Norge og Danmark. Vi skulle gå optog 
gennem byen. Det var sjovt at opleve. 
Trafikken blev stoppet inde midt i Aalborg, og 
man fik så meget opmærksomhed. Både af 
folk fra gader, butikker og folk der hang ud fra 
deres lejligheder. Dette var en oplevelse for 
livet. 
 
Ida-Katrine  



 
 

 PUSLINGE TIRSDAG 16.45 – 18.15 

Myretuen 94 2012 Vester Hassing Side 12

 

Program – faste møder 

August 
21.08 Velkomst og navnesnor 
28.08 Lær om naturen 
 
September 
01-02.09 Loppemarked (lørdag-søndag) 
04.09 3 km, husk gode sko 
11.09 Robin Hood 
18.09 Robin Hood 
25.09 Løb 
 
Oktober 
02.10 Gud og Spaghetti 
09.10 FDF og Kirken 
16.10 Efterårsferie 
23.10 Tur i det blå 
28.10 BUSK (søndag) 
30.10 På de skrå brædder 
 
November 
04.11 FairPlay, Hjallerup (søndag), 

mere info senere 
06.11 På de skrå brædder 
13.11 Gud og Spaghetti 
20.11 Julegaver 
25.11 Julestue (søndag) 
27.11 Juleafslutning 

 

 

December 
 Juleferie 
 
Januar 2012 
08.01 Spilleaften 
 
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. 
 
Velkommen til alle jer, som lige nu går i 0. 
klasse. Og husk, at der også er plads til en af 
dine venner fra klassen 
 
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 puslingesæson. 
 
 
 
 
 

 TUMLINGE TORSDAG 18.30 – 20.00 
 

Program – faste møder 

August 
23.08 Opstartshygge 
30.08 Bål og brand 
 
September 
01-02.09 Loppemarked (lørdag-søndag) 
06.09 Strandtur. Bringes/hentes i Hou. 

Info følger senere 
13.09 Bondegårdshygge. Bringes/hentes. 

Info følger senere 
20.09 Kreativt værksted 
27.09 Kend din by 
 
Oktober 
04.10 Vi laver knuder 
11.10 Mørketur. Bringes/hentes i hytten 

v/Aslundskoven 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Lygtemænd 
28.10 BUSK (søndag) 

 

 
 
November 
01.11 Førstehjælp 
04.11 FairPlay, Hjallerup (søndag), 

mere info senere 
08.11 Spilleaften 
15.11 Nisseværksted 
22.11 Store bagedag 
25.11 Julestue (søndag) 
29.11 Julehygge 
 
December 
 Juleferie 
 
Januar 2013 
10.01 Opstart 
  
 
 



 
 
 

   PILTE ONSDAG 18.30 – 20.00 
 

Myretuen 94 2012 Vester Hassing Side 13

 

Program – faste møder 

August 
22.08 Opstart, chips på trangia 
29.08 Skovmandsmærke 
 
September 
05.09 Skovmandsmærke 
12.09 Stifindermærke/turlivsmærke 
17.09 Salg af lodsedler (mandag) 
19.09 Byløb via signatur 
26.09 Aflyst pga. weekendlejr 
22-23.09 Primioutdoorweekend Hammer 

Bakker 
 
Oktober 
03.10 Journalistmærke 
10.10 Journalistmærke 
17.10 Efterårsferie 
24.10 Forberede BUSK 
28.10 BUSK (søndag) 
31.10 Halloween Zombie løb 
 

 
 
November 
07.11 Juleværksted 
14.11 Juleværksted 
21.11 Juleværksted 
25.11 Julestue (søndag) 
28.11 Juleafslutning med julebanko og 

hygge 
 
December 
 Juleferie 
 
Januar 2013 
09.01 Opstart 
 
 
 
 
 

 

   VÆBNER                                      TIRSDAG 19.00 – 21.00 
 

Program – faste møder  

August 
21.08 Opstart med Fireball 
28.08 Bodybowling (husk regntøj) 
 
September 
01.09 Loppemarked 10-13 (lørdag) 
02.09 Loppemarked 11-14 (søndag) 
04.09 Pyro-pizza 
11.09 Hul i hovedet dag 
17.09 Salg af lodsedler (mandag) 
18.09 Store badedag 
25.09 Sæbekassebil 
 
Oktober 
02.10 Overraskelse 
09.10 Vi får det til at dreje rundt 
16.10 Kend din by 
23.10 Bålhygge 
25.10 BUSK (søndag) 
30.10 Paintball (husk regntøj) 
 

 
 
 
 
November 
06.11 Rekordforsøg 
09-10.11 Videoaften 
13.11 Bolcher 
20.11 Bolcher 
25.11 Julestue 
27.11 Skøjter 
 
December 
04.12 Juleafslutning 
 
Januar 2013 
08.01 Opstart 
 



 
 
 

   SENIORVÆBNER                                      TIRSDAG 19.30 – 21.30 
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Program – faste møder  

August 
21.08 Vi leger 
28.08 Bålhygge 
 
September 
04.09 Noget med Gud 
11.09 Noget med Gud 
17.09 Salg af lodsedler (mandag) 
19.09 Gudstjeneste kl. 19. Vi mødes kl. 

18 v/Kirken 
21-23.09 Aktivlejr 
25.09 Vi slapper af og lader op til SAGA-

løb 
29-30.09 SAGA-løb 
 
Oktober 
02.10 Reb og rafter 
09.10 Løb 
13-20.10 Seniorkursus Sletten 
13-20.10 Seniorkursus Vork 
16.10 Intet møde 
23.10 Forberede BUSK 
28.10 BUSK (søndag) 
 

 
 
 

 
 
November   
06.11 Ild 
13.11 Navigation 
20.11 Find-hjem-Børge. Husk gode sko 
25.11 Julestue (søndag) 
27.11 Juleafslutning 
30.11-02.12 Weekendtur til Myrebo 
 
December    
 Juleferie 
 
 
Januar 2013 
08.01 Opstart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SENIORER             HVER ANDEN TIRSDAG (LIGE UGER) 18.45 – 20.45
 

Program – faste møder  

August 
21.08 Opstart, LP plader laves til 

”lopper” 
29.08 Opstilling Loppemarked 18.30 

(onsdag) 
31.08 Opstilling Loppemarked 16.00 

(fredag) 
 
September 
01.09 Loppemarked 10-13 (lørdag) 
02.09 Loppemarked 11-14 (søndag) 
04.09 Pionermærke 
17.09 Salg af lodsedler (mandag) 
18.09 Pakke til Aktivlejr 
21-23.09 Aktivlejr 
 
Oktober  
02.10 Pionermærke 
13-20.10 Seniorkursus Sletten 
13-20.10 Seniorkursus Vork 
13-19.10 Orkesterkursus, Vejle 
30.10 Jubilæumsvideo, mediemærke 
 

 
 
 
 
November 
04.11 Jubilæumsvideo, mediemærke, 

kl. 11 (søndag) 
13.11 Jubilæumsvideo, mediemærke 
18.11 Gigantium vand&wellness, søndag 
25.11 Julestue 
27.11 Kreativ 
 
December 
11.12 Juleafslutning 
 
Januar 2013 
08.01 Opstart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


