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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 
Victor Bach Nielsen 

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 
Nicoline Jensen 
Amalie Krogh 
Ida Kathrine Grün Hansen 
Pia Schroeder 

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 
Ditte Simonsen 

Væbnere
Nina Simonsen*  22 80 55 99 
Asbjørn Serup 50 70 16 07 
Jakob Sloth Jepsen 22 38 10 86 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
Amanda Thodberg 20 81 17 83 
Sara Aaen 51 82 06 82 
Anders Hougaard 

Seniorvæbnere  
Peter Pfeiffer* 50 71 32 61 
Michelle Jensen 30 24 75 59 

Seniorer
Betina Mouridsen* 25 72 71 70 
Mathias Nielsen 40 77 79 89 

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

Januar
07.01 Ledermøde 

Februar   
02.02 Lysgudstjeneste, bemærk lørdag 
04.02 Ledermøde 
10.02 Fastelavn, bemærk søndag 

Marts
04.03 Ledermøde 

April
08.04 Ledermøde 
12.04 DUKA, bemærk fredag 
30.04 Lodseddelsalg, bemærk tirsdag 

Maj
06.05 Ledermøde 
9.-12.05Jubilæumslejr, Vester Hassing 
13.05 Jubilæumsdag, bemærk mandag 

Juni
03.06 Ledermøde 
12.06 Fælles afslutning 

Juli
Uge 31 Norgestur for Væbnere og opefter 

August  
01.08 Deadline for program 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:dorthe.nielsen@eventtech.dk
http://www.fdf.dk/vesterhassing


 FDF VESTER HASSING FYLDER 50 ÅR I MAJ I ÅR 
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Godt Nytår til alle FDF’ere og jeres familier.  

Vi håber I har nydt juleferien og igen er klar til nye FDF-udfordringer.  

En stor flok ledere står klar til at møde dig med nye udfordringer, sjove ideer og en masse fede 
oplevelser.  

Foråret i FDF Vester Hassing bliver helt sikkert lidt anderledes end vi er vant til. Vi har en stor 
opgave foran os, en opgave vi glæder os rigtig meget til. 

FDF Vester Hassing er på vej mod en stor milesten. Mandag 13. maj 2013 kan FDF Vester Hassing 
nemlig fejre 50 års jubilæum.  

Vi har vedtaget, at vi i år samler kræfterne på at arrangere en fantastisk jubilæumslejr, en lejr hvor 
vi vil give den hele armen. 

Det betyder derfor også, at vi i år ikke tager på kredsweekend i slutningen af april og vi heller 
ikke tager på sommerlejr i uge 26, som vi plejer. 

MEN vi vil gøre noget som er endnu mere spændende: 

Vi vil gøre Vester Hassing BLÅ 
Vi vil vise, hvad FDF er, og hvad vi laver 
Vi vil give mulighed for at en masse børn og unge fra Vester 
Hassing og Stae kan få lov at prøve kræfter med friluftslivet i FDF 

I 4 dage - fra 9. til 12. maj i år – gi’r vi den fuld gas. Vi håber, at rigtigt mange vil være med. 
Tanken er, at vi holder en stor fælles lejr på den gamle sportsplads på Irisvej. Her skal vi bygge en 
lejrplads med bålplads, spiseborde, køkkenbord, huggeblok, teltlejr og en stor fælles scene, hvorfra 
der skal være musik og underholdning. Vi vil også åbne lejren for alle som har lyst til at være med. 
Lejren skal opleves af både børn, unge og voksne.  

Lørdag 11. maj er der åben lejr for alle – også dem, som ikke bor på lejren. Her dukker alle bare op 
og tag gerne din bedste ven eller nabo med.  

Lørdag aften bliver den store festaften. Vi vil invitere alle som har lyst til at være med. Vi sender 
invitationer ud til tidligere FDF’ere, ”kom hjem og vær med til at fejre din gamle kreds”. Her vil vi 
sætte max. turbo på. Det bliver et brag af en fest. 

Har du som voksen også lyst til at være med til en fantastisk lejr i
Kr. Himmelfartsferien er du velkommen til at kontakte os, vi kan sagtens bruge ekstra hænder. Vi 
kan love dig, at du får en oplevelse med i bagagen og vi er ret sikre på, at det vil gøre stort indtryk 
på dig.

Kom og vær med til et brag af en lejr! 

I løbet af foråret vil vi sende mere information ud, men hold øje med vores 
hjemmeside, med Hals Avis og følg også med på  

Vi ses til en super jubilæumslejr – Jan Gaarn 
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   SOMMERLEJR 2013 FLYTTES TIL KR. HIMMELFARTSFERIEN 

FDF Vester Hassing kan i maj 2013 fejre 50 års jubilæum. Det vil vi gerne fejre med et brag af en 
FDF-lejr.

Vi har lånt den gamle fodboldbane og klubhuset på Irisvej, herfra vil vi skabe en fantastisk lejr med 
masser af aktiviteter, events, bål og stemning i topklasse. 

Sæt et stort kryds i kalenderen fra 9.- 12. maj 2013 - i Kr. Himmelfartsferien.

Dagene byder også på: 

friluftsgudstjeneste ved Bydammen 
kanosejllads på Teglværkssøerne 
klatring ved Spejderne i Ulsted 
pionering og teltlejr 
bålhygge og snobrød 
leg og spil fra Krambilen 
gode kammerater 
masser af FDF-musik, Tamburkorps og ”The Blue Ones” 
masser af fede overraskelser og events 
overraskelser og events 

50 års Jubilæumslejr i 2013 – kom og vær med – der er aktiviteter for 
alle aldre – og for hele byen 

HUSK
Sommerlejr og Kredsweekend 

samles og flyttes til 
Kr. Himmelfartsferien 

9. – 12. maj 2013. 

FDF Vester Hassing 
fejrer 50 års jubilæum. 

Kom og vær med! 
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 LOPPEMARKED I SEPTEMBER 

I weekenden 1.-2. september sidste år holdte FDF Vester Hassing igen ”hallen” på Tårnvej åben til 
et forrygende Loppemarked. Det er efterhånden en god tradition vi har fået og rigtigt mange gør 
brug – både af muligheden for at købe ”nye” lopper – men også af muligheden til at få ryddet op i 
”gemmerne”. Husk, at gemme dine gode lopper til næste gang vi holde Loppemarked i FDF Vester 
Hassing.

Som noget nyt ved dette loppemarked, havde Seniorerne ”kogt” lp-
plader, som dermed blev til slikskåle, frugtskåle, dekorationer og 
meget andet. En sjov og anderledes måde, at genbruge ”lopper” på.  

Udover de kogte lp-plader havde FDF’erne også opsat et temmeligt 
muntert køkken med al den service, som ikke kunne genbruges og 
sælges mest p.g.a. skår og manglende hange. Tænk, at få lov at 
smadre et helt køkken.

   BUSK (BØRN-UNGE-SOGN-KIRKE) 

En god tradition hos FDF Vester Hassing og vores kirke er, når vi samles til en dejlig, fælles 
børnegudstjeneste den sidste søndag I oktober. I år var FDF igen med til at gøre BUSK-gudstjenesten 
til en god oplevelse. Vi havde bagt brød, lavet blomsterdekorationer, lavet skilte med ordsprog og 
meget andet. Det var en rigtig hyggelig gudstjeneste og da den var slut, kunne vi alle gå i 
Sognegården og spise en lækker frokost. 

Tak til Victor og Jens fordi de bar fanen så flot, tak til puslingene for de smukke blomster, tak til 
tumlingene for de flotte brød og dekorationer, tak til piltene for ordsprog og skilte og til sidst – tak 
for mad til Menighedsrådet 
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 JULESTUE I NOVEMBER  

Julen varer lige til påske

Julen kom igen forbi Kredshuset på Tårnvej en våd og grå søndag i november. Der var ikke meget 
julestemning over vejret og det hele regnede væk.  
Men hvad gør det, når man i FDF i Vester Hassing har så mange seje FDF’ere, forældre og 
bedsteforældre, som trodser regn og vind og tager af sted til årets Julemarked. 

Præcis til åbningstid bød formanden, Jan Gaarn, velkommen og de skønne unge FDF’ere stillede op i 
regnvejret og sang julen ind. Nogle skønne unger, som ikke brokkede sig over det triste vejr. 

Efter velkomstsang blev der budt inden for i Kredshuset, i teltet og i 
hallen. Hele området emmede af jul, hygge, gran, gaver, gløgg, 
hemmeligheder, Julemand og hestevogn. 

Der var noget for alle, både børn og barnlige sjæle. 

Den smukke tombola med flotte gevinster og i år var der som noget nyt et 
lykkehjul for børnene. Det var godt besøgt og en stor succes.  

I FDF elsker vi vores Julemarked, og vi er så glade og stolte over, at I alle er med og bakker op om 
denne fantastiske juledag. En stor tak til alle jer gæster, til hestene, som troligt vandrede rundt i 
byen i regnvejr, til alle FDF’er, til alle ledere, til bestyrelsen og venner af huset, som alle har givet 
en stor hånd i planlægningen. 

Til sidst en kæmpe tak til Julemanden, som igen i år fandt tid i hans travle kalender til at besøge 
os.

De bedste hilsner fra Juleudvalget!
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 PÅ PRIMITUR MED PILTENE � SEPTEMBER 2012 
Skrevet af: Jan Mørch, pilteleder: 
Piltene har været på en barsk weekendtur til shelterpladsen i Hammer Bakker. Først måtte de 
stakkels pilte gå ca. 15 km. til lejrpladsen. Det gik dog over al forventning. De er jo nogle seje 
pilte. Herefter blev shelterne fordelt og lejrpladsen opført. Hjælpelederne måtte selv bygge en 
bivuak, hvor de kunne overnatte. Dagen gik med hygge og bål på lejrpladsen og en gåtur rundt om 
Pebermosen. Det viste sig at være en god ide, for om aftenen, da det blev mørkt skulle børnene på 
et lille natløb ved Pebermosen – uden lommelygter. Her blev de overfaldet af nogle af hjælpe-
lederne. Uha, nogle blev bange. Efter en kold nat, hvor mange frøs, blev vi om søndagen hentet af 
forældrene, så børnene slap dog for at gå hele vejen hjem igen. Alt i alt en rigtig god weekend, som 
helt sikkert gentages næste år. 

Shelter --- Sove ude i Septembermåned -------- Sejt 
Skrevet af: Maja, Mette, Karoline, Anna Sofie, Alberte, Ida og Cecilie 
Da vi kom til shelterne var der meget beskidt, så vi startede med 
at gøre rent. Og det var mega meget kedeligt. Vi satte blå 
presenninger op foran shelterne. Der var fire shelter, en til 
drengene og tre til pigerne, der var store og små. De piger der sov 
i de små shelters fik meget ondt i ryggen. Vi legede med drengene 
på de store shelters, ”skubbe ned leg” og kæmpede. Vi frøs 
rigtigt meget om natten, i de små shelters sov vi sammen med 
Alice og hun snorkede meget. Vi syntes alle lederne snorkede 
meget, det var ikke sjovt og sove i shelters. Man fik ondt i ryggen fordi der ikke var meget plads, 
man skulle dukke sig hele tiden og man blev mast. Vi spiste pasta i kødsovs på taget og det smagte 
godt, vi fik flutes der til. Det var hyggeligt med lejrbål, vi sad i shelterne og så på bålet. 

De seje FDF’ere – natløbet 
Skrevet af: Louisa, Lisa, Sara, Peter V, Mads og Peter T. 
Vi startede hjemme i lejren, og fik at vide af Jan, at vi skulle på 
natløb. I starten måtte vi godt bruge lommelygte, men da vi kom 
længere ind i skoven måtte vi ikke bruge lommelygte mere. Det 
var fordi at vi skulle lære at se i mørke. Derfor blev det kun den 
forreste der måtte lyse. Der var meget mudder hvor vi gik. Vi 
skulle gå efter nogle knæklys for at finde vej hjem til lejren 
igen. Da vi kom hjem til lejren havde Alice lavet varm kakao 
over bål, og vi lavede også popcorn over bål. Det var sjov og, 
rigtig hyggeligt. Så var den dag omme. 

Skideskuret – toilettet 
Skrevet af: Sofia, Freja, Mads A, Regitze, Gustav og Rasmus J
Da vi kom frem, kunne vi allerede lugte skideskuret. Og straks fandt Jan toiletpapir og duftspray 
frem. Der var ingen lys derinde, så det var tit svært at ramme hullet, især for drengene.  Drengene 
havde dog en stor fordel, de kunne gå ud i skoven, for at tisse. Efter man havde været på 
skideskuret skulle man, hælde savsmuld ned i hullet, i stedet for at rulle ud. Der var et hul i døren 
formet som et hjerte, der var bare hængt et stykke toiletpapir op foran, for der ikke var nogen der 
skulle kigge ind. I stedet for en håndvask var der to spande, den ene med vand og den anden med 
sæbevand. Og til sidste skulle man spritte hænderne af og det gjorde sygt ondt, hvis man havde 
huller i fingrene. Der var tit en pige der skulle tisse om natten, og hun kunne aldrig finde sin 
lommelygte. Så derfor vækkede hun en anden pige.   
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 NORGESTUR 27. JULI TIL 8. AUGUST 2013 
Norges til sommer er for alle væbnere og op efter.  

Til sommer er det igen blevet tid til en Norgestur. Det er en tradition, 
som bliver afholdt hvert 5. år, sammen med Østvendsyssels Netværk. 
Turen går til Lifjell ved Seljordsvannet.  

Her har vi vores traditionelle lejrplads, hvor de ca. 250 deltagere vil have 
deres standlejrplads. Det er her det hele sker, og ingen vil komme til at 
kede sig. Der vil hver dag være masser af aktiviteter både i og udenfor 
lejren.

Lejren pladsen ligger lige ned til søen og der er mulighed for 1-, 2- og 3-
dags kanosejladsture, hvor vi måske ser det sagnombundet søuhyre, som 
sidst blev set i sommeren 2012. Med Lifjell i baghaven af lejrpladsen er 
det en oplagt mulighed at tage på 1-, 2- og 3-dages hike i fjeldet, hvor vi 
kommer op over trægrænsen og måske her ligger der måske stadig sne.  

Udover disse 2 store oplevelser er der mange andre aktiviteter, 
og der vil selvfølgelig være masser af sjov og hygge i form af 
store lejrbål, social hygge og kammeratskaber på tværs af 
kredsene.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 31 2013 og glæd dig en 
uforglemmelig tur. 

Her ser du billeder fra sidste Norgestur, som var i 2008. 

Glæd dig! 

Venlig hilsen 
Væbnerlederne, Seniorvæbnerlederne og Seniorlederne. 
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 PUSLINGETEATER  

Teateraften hos puslingene i efteråret 2012 

Puslinge elsker at spille skuespil og lave teater. Ind i mellem er 
det til forældres og leders skræk, når de ”spiller” et spil for os. 

Men i efteråret skulle det være helt lovligt at spille skuespil og 
teater – og dermed var rammen for en Teateraften dannet. 

Og når man nu skulle spille teater – ja, så kunne man lige så godt 
få Teatermærket. Og det gjorde puslingene da de kaldte alle 
forældre og søskende til teaterforestilling i Kredshuset. Der kom 
rigtigt mange for at se de to ”De tre bukkebruse” og ”Klods 
Hans”. Efter forestillingen var der kaffe og hygge. En rigtig, dejlig 
puslingeteateraften. 

Tak til alle skuespillere, sufflører, scenefolk, kostumefolk og 
gæster i salen. 

 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
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 BILLEDGALLERI � GENSYN MED SOMMERLEJR 
Ja, vi har jo skrevet en del om sidste års sommerlejr. Men det ændrer 
ikke ved, at vi i billedarkivet har fundet en del billeder, som I bare 
skal se – alle sammen

Tag lige et kig på alle disse skønne mennesker og genoplev en 
fantastisk tur til Rold Skov, hvor vi boede på Næsgården. 

Og husk, at du på vores hjemmeside – www.fdf.dk/vesterhassing - kan 
se rigtigt mange andre billeder fra alle de ting, vi oplever i kredsen.  

Læn dig tilbage og glæd dig til forårets Jubi-lejr og til Norges-turen 
for væbnerne og op efter. 

Vi glæder os til at give dig nye oplevelser her i FDF! 

De bedste hilsner  
Lederne

 HAR DU EN VEN, SOM SKAL PRØVE FDF? 

Vi har altid lyst og plads til flere unge, som vil være med i FDF. Vores døre er aldrig lukkede og man 
skal ikke tilmelde sig på bestemte tidspunkter. 

En gratis prøvebillet! 

Har du en ven eller veninde, som har lyst til at være med dig til FDF, ja, så kan man sagtens prøve 
at være FDF’er for en dag eller to – helt gratis. Så tag blot en ven med, jo flere vi er – jo sjovere! 

Her går vi ind for godt kammeratskab på tværs af alder, 
interesser og køn! 

To FDF’ere – er bedre end en….. 

Tag din ven med til FDF! 

http://www.fdf.dk/vesterhassing
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 TO SKØNNE, NYE LEDERE! � VELKOMMEN JESPER OG FRANK! 

Det går ikke stille for sig ved tumlingemøderne i år. Det har det nok aldrig gjort, men i år har 
tumlingene fået to nye ledere, som ikke er nemme at styre, hvilket både ledere og FDF’ere i 
Kredsen er rigtig glade for. 

Vi har spurgt de to nye ledere, hvordan de dog er kommet på denne skøre ledertanke, og hvordan 
det har været at starte op – og de svarer sådan her: 

Jesper Nielsen (bor med Heidi og børnene Trine (tumling) og Tobias (pilt)). Jesper fortæller: ”Jeg 
startede egentlig fordi, min søn Tobias havde nogle ihærdige Pilte-ledere, som efterlyste 
forældrehjælp til weekendture og andet FDF-arbejde. Jeg sagde ja til en enkelt aften på weekendlejr i 
foråret 2012. Det blev så til en hel weekend – næsten – med overnatning i det fri, orkler og elve og 
slåskampe i skovene og blå mærker over det hele. Og den ene oplevelse var ikke nok, hverken for 
Pilte-lederne, Tobias eller mig selv. Jeg sagde ja til at være med nogle få dage på sommerlejr sidste 
år i Rebild Skov, igen med overnatning ude, sol, regn, mudder og alt, hvad lejrliv byder sig. Og da jeg 
elsker udelivet og har svært ved at sidde stille, 
passede mig fint at være med et par dage. Dog var 
teltlivet bedre og skønnere efter indkøb at ny og 
varmere sovepose. Efter lidt snak frem og tilbage 
med lederne i FDF sagde jeg ja til at være en del af 
lederflokken og er nu tumlingeleder sammen med 
Frank og en masse andre dejlige FDF’ere. Samtidig 
har det smittet af på datteren, Trine, som nu også 
er FDF’er.” 

Frank Christensen (bor med Vivi og børnene Emilie 
(tumling), Daniel (forventes tumling næste år) og 
Mathilde (forhåbentlig kommende FDF’er). Frank 
fortæller: ”Jeg blev spurgt af en af sidste års 
tumlingeledere, om jeg ikke havde lyst til at hjælpe til. Og da jeg er ”gammel” FDF’er fra Strandby 
blev jeg lidt interesseret – især når Emilie kom hjem og fortalte, hvor sjovt de havde haft det til 
FDF. Det kunne jeg jo kun alt for godt huske. Derfor er jeg nu i gang igen og hele forløbet har været 
fantastisk. Jeg fik en rigtig god intro inden jeg blev ansvarlig leder. Samarbejdet i FDF Vester 
Hassing er perfekt, man respekterer hinanden, lige fra ledere til ungledere og til forældrene og ikke 
mindst vores dejlige og søde tumlingebørn, som er fantastiske. Jeg har aldrig fortrudt at jeg er 
blevet en del af FDF. Der er et fantastisk sammenhold i vores dejlige kreds, man bliver glad når man 
kommer til FDF, man er med til at gøre en forskel, og det giver en kæmpe glæde. Og man får en 
masse selvudvikling og kompetencer.” 

Skulle du sidde herude et sted og have lyst eller interesse i, at hjælpe med i vores FDF Kreds, så har 
vi altid brug for ekstra hænder. Det kan være du har lyst til at hjælpe i lederflokken som Frank og 
Jesper, eller måske vil du hellere give en hånd i Kredshuset, i Myrebo eller måske være tante/onkel 
på en af vores mange lejre? Der er også brug for folk til gaver/gevinster til Julemarked, hjælp til 
loppemarked og rigtigt mange andre sjove ting. Du kan endda gøre os glade ved at slå græsset eller 
feje forpladsen.  

Har du lyst til at vide mere om arbejdet i FDF Vester Hassing så send en mail til Jan Gaarn, 
formand, på gaarn21@email.dk eller til Dorthe Nielsen, redaktør af Myretuen, på 
dorthe.nielsen@eventtech.dk – så kontakter vi dig gerne. 

På gensyn i FDF Vester Hassing!

mailto:gaarn21@email.dk
mailto:dorthe.nielsen@eventtech.dk
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 TAG EN VEN MED TIL FDF 

Vi har altid brug for og plads til flere unge, som vil være med i FDF. Vores døre er aldrig lukket og 
man skal ikke tilmelde sig på bestemte tidspunkter. 

En gratis prøvebillet! 

Har du en ven eller veninde, som har lyst til at tage med dig 
til FDF, ja, så kan man sagtens prøve at være FDF’er for en 
dag eller to – helt gratis. Tag blot en ven med, jo flere vi er – 
jo sjovere! 

Her går vi ind for godt kammeratskab på tværs af alder, 
interesser og køn! 

To FDF’ere – er bedre end en….. 

Tag din ven med til FDF!

   DONATION FRA NIBE FESTIVAL � OVERSKUD FRA LIMFJORDSFEST 

Som en overraskelse blev vi i år tildelt kr. 10.000 fra Nibe Festival. Pengene modtog vi ved et åbent 
hus arrangement på Nibe Festivalens kontor i Nibe en lørdag i december. 

Det er altid skønt med ekstra penge i kassen og vi sætter stor pris på tildelingen. 

Pengene vil blive brugt på skønne aktiviteter i FDF Vester Hassing. 

Tak, Nibe Festival. 

I december fik foreningerne bag Limfjordsfest også overrakt deres 
del af overskuddet. I år blev det til kr. 5.000 til hver forening. Tak 
til alle jer, som giver en hånd med ved Limfjordsfesterne og som er 
med til at gøre FDF synlig i bybilledet. 

Kredsledelsen! 

HUSK
Sommerlejr

og Kredsweekend 
samles og flyttes til 

Kr. Himmelfartsferien 
9. – 12. maj 2013. 

FDF Vester Hassing 
 fejrer 50 års jubilæum.  

Kom og vær med! 



 FORENINGS-EL � DET NYTTER! 
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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 BENZIN � DET NYTTER OGSÅ! 
Sponsoraftalen mellem FDF Vester Hassing – Super Brugsen Vester Hassing og OK udløst i december 
en check på ca. kr. 15.000 til vores FDF kreds ved årsopgørelsen. 

Jow, jow, 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 

http://www.energinord.dk/foreningsel


 NYT FRA BUTIKKEN 
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Lejrudstyr, skjorter og meget andet fra FDF butikken 

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. 

Special tilbud til dig! 

Står du og mangler en FDF-rygsæk inden Jubilæumslejren eller 
sommerlejrturen for de store til Norge - så er det nu du skal slå til! For 
til og med maj måned får du ikke kun en rygsæk. Du får også 2 
karabinhager og 2 pak remme med i købet!  

Katalog

55° NORD udsender periodisk kataloger med aktuelle tilbud. De uddeles normalt på klasserne, men 
spørg efter et katalog i kredshuset, eller se hele kataloget online på www.55nord.dk. 

Skulle man falde over noget i kataloget, vil det kunne skaffes hjem i løbet af ingen tid. 

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). 

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


 TAMBURKORPS MANDAG 18.30 � 20.15 
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Program – faste møder 

Januar
07.01 Øveaften 
11-13.01 Nytårsweekend Lynghøj 
14.01 Øveaften 
21.01 Øveaften 
28.01 Øveaften 

Februar
04.02 Øveaften 
11.02 Øveaften 
18.02 Øveaften 
25.02 Øveaften 

Marts
04.03 Øveaften 
8-10.03 Tamburkorpsstævne 
11.03 Øveaften 
18.03 Øveaften 
25.03 Øveaften 

April
01.04 Påskeferie
08.04 Øveaften 
15.04 Øveaften 
19-21.04 Instruktørkursus GUF 
22.04 Øveaften 
29.04 Øveaften 

Maj
06.05 Øveaften 
09.05 Spille i Vester Hassing, Jub-lejr 
11.05 Spille i Vester Hassing + Aalborg 
13.05 Øveaften (Jubilæumsdag) 
20.05 2. Pinsedag 
24.05 Spille i Gandrup 
25.05 Spille i Gandrup 
27.05 Øveaften 

Juni
03.06 Øveaften 
10.06 Øveaften 
17.06 Afslutning 

Forhindret til en mødeaften? 

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

I efteråret har Musikkredsen i Vester Hassing 
Kredsen været en del ude at spille. 

Vi har bl.a. deltaget til Halloweenaften i Aars. 
En rigtig uhyggelig aften. Og selvfølgelig har vi 
været ude og spille flere steder i julen. 

Nu glæder vi os til et nyt år med masser af 
musik, sang og glade børn! 

HUSK
Sommerlejr og Kredsweekend 

samles og flyttes til 
Kr. Himmelfartsferien 

9. – 12. maj 2013. 

FDF Vester Hassing 
fejrer 50 års jubilæum. 

Kom og vær med! 



 PUSLINGE TIRSDAG 16.45 � 18.15 
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Program – faste møder 

Januar
08.01 Spilleaften 
15.01 Kokkelærling 
22.01 Refleksløb, husk lommelygte 
29.01 Musik 

Februar
02.02 Lysgudstjeneste i kirken (lørdag)

05.02 Musik 
10.02 Fastelavn i hallen (søndag)

12.02 Gud og Spaghetti (mødes i kirken)

19.02 Vinterferie 
26.02 Værksted 

Marts
05.03 Værksted 
12.03 Legedag 
19.03 Påskeferie 
26.03 Lejrpude 

April
02.04 Cykelkørekort (husk cykel og hjelm)

09.04 Cykelkørekort (husk cykel og hjelm)

16.04 Bål 
23.04 Løb i Aslundskoven (bringes/hentes)

30.04 Gud og Spaghetti (mødes i kirken)

Maj
07.05 Forberede Jubi-lejr 
9-12.05 Jubi-lejr 
14.05 Skøre rekorder 
21.05 5 km 
28.05 Trangia - udekøkkenet 

Juni
04.06 Løb 
11.06 Fisketur (bringes/hentes) 

12.06 Fælles afslutning 

 TUMLINGE TORSDAG 18.30 � 20.00 
Program – faste møder 

Januar
03.01 Fri 
10.01 Fuglehus 
17.01 Fuglehus 
24.01 Lejrudstyr 
31.01 Lejrudstyr 

Februar
02.02 Lysgudstjeneste i kirken (lørdag)

07.02 Overraskelsesaften 
10.02 Fastelavn i hallen (søndag)

14.02 Hemmelig skrift 
21.02 Vinterferie 
28.02 Vi tager mærke 

Marts
07.03 Vi tager mærke 
14.03 Overraskelse 
15-17.03 Weekendlejr 
21.03 Drager 
28.03 Fri 

April
04.04 Drager 
11.04 Drageflyvning 
18.04 Bålaften 
25.04 Teltopsætning 

Maj
02.05 Vi gør klar til Jubi-lejr 
9-12.05 Jubi-lejr 
16.05 Tipsløb
23.05 Fisketur til Rærup (bringes/hentes)

30.05 Cykeltur (husk cykel og hjelm) 

Juni
06.06 Tumlingeafslutning i Myrebo 
11.06 Fisketur (bringes/hentes)

12.06 Fælles afslutning 



   PILTE ONSDAG 18.30 � 20.00 
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Program – faste møder 

Januar
09.01 Filmaften 
16.01 Snowbattle 
23.01 Hamaperleskåle og gipsmasker 
30.01 Hamaperleskåle og gipsmasker 

Februar
02.02 Lysgudstjeneste i kirken (lørdag)

06.02 Hamaperleskåle og gipsmasker
10.02 Fastelavn i hallen (søndag)

13.02 Byløb 
20.02 Vinterferie 
27.02 Fremstilling af Fireballs 

Marts
1-3.03 Weekendlejr Lynghytten 
06.03 Fri 
13.03 SMS løb 
20.03 Påskepip

April
03.04 Bålmærke, Kok amok 
10.04 Pioneerperle 1 
17.04 Pioneerperle 2 
24.04 Pioneerperle 2 
30.04 Vi sælger lodsedler (tirsdag)

Maj
01.05 Klatring (mødetid/sted senere)

04.05 Piltedag Fårup Sommerland 
08.05 Jubi-lejrmøde på lejrpladsen 
9-11.05 Jubi-lejr 
15.05 Fri 
22.05 Legeperle 2 
29.05 Pilteafslutning + Legeperle 2 

Juni  
05.06 Fri 
12.06 Fælles afslutning 

   VÆBNER                                      TIRSDAG 19.00 � 21.00 
Program – faste møder  

Januar
08.01 Opstart 
15.01 Pas på pølsen 
22.01 Lys over landet 
25-27.01 Hyttetur 
29.01 Fri 

Februar
02.02 Lysgudstjeneste i kirken (lørdag)

05.02 Vi ser på stjernerne 
10.02 Fastelavn i hallen (vi hjælper til)
12.02 Tur i værkstedet 
19.02 Vinterferie 
26.02 Vi falder på røven 

Marts
05.03 Så sejler vi 
12.03 Pas på du ikke brænder dig! 
19.03 Fri 
26.03 Ud at bygge med de skøre 

April
02.04 Ud at bygge med de skøre 
5-7.04 Vi tester udstyr til Norge (lejr)

09.04 Fri 
16.04 Vi kommer rundt 
23.04 Lagkage 
30.04 Vi sælger lodsedler 

Maj
07.05 Forberede Jubi-lejr 
9-12.05 Jubi-lejr 
14.05 Fri 
21.05 Rundt på gulvet 
28.05 Mad på dåse 

Juni
04.06 Væbnerafslutning 
12.06 Fælles afslutning 

Sommerlejr til Norge – uge 31 



   SENIORVÆBNER                                      TIRSDAG 19.30 � 21.30 
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Program – faste møder  

Januar
08.01 Tip en 13’er – Watch out 
15.01 Refleksløb 
22.01 Vi går I værkstedet 
29.01 Vi fortsætter, hvor vi slap 

Februar
02.02 Lysgudstjeneste i kirken (lørdag)

05.02 Vi åbner det store bageri 
12.02 Cykelløb (husk lygter)

19.02 Vinterferie 
26.02 Der skal bygges 

Marts
05.03 Børnefødselsdag, Peter 3 år 
12.03 Fotoværksted 
19.03 Fotoværksted, fortsætter 
26.03 Påskeferie
27.03-01.04 Seniorvæbnerkursus 

April   
02.04 Vi afslutter fotoværkstedet 
09.04 Store legedag 
16.04 Klatring 
23.04 Vi tager på eventyr 
26.04 Konfirmation 
28.04 Konfirmation 
30.04 Vi sælger lodsedler 

Maj    
07.05 Lagkageløb i fremmed by 
9-12.05 Jubi-lejr 
14.05 Fri 
21.05 Bowling 
28.05 Afslutning 

Juni
12.06 Fælles afslutning 

Sommerlejr til Norge – uge 31 

 SENIORER                                                       TIRSDAG 18.45 � 20.45
Program – faste møder  

Januar
11.01 Opstart/Cafeaften (fredag)

15.01 Jubilæumsvideo 
22.01 Senioraften  

Februar
1-3.02 Seniorweekend 
12.02 Senioraften 
19.02 Senioraften 
26.02 Jubilæumsvideo/seniorrum 

Marts
08.03 Cafeaften  
12.03 Løb 
19.03 Svømmehal 
26.03 Påskeferie

April
02.04 Klatre i Ulsted 
09.04 Jubilæumslejr / underholdning 
16.04 Jubilæumslejr / underholdning 
23.04 Jubilæumslejr / underholdning 
30.04 Vi sælger lodsedler 

Maj
07.05 Klar til lejr 
9-12.05 Jubi-lejr 
14.05 Fri 
21.05 Kreativ 
28.05 Bålmad

Juni
07.06 Cafeaften (fredag)

11.06 Afslutning 
12.06 Fælles afslutning 

Sommerlejr til Norge – uge 31 


