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 KONTAKTPERSONER*

Formand 
Jan Gaarn  29 89 67 44 
gaarn@fdf.dk  
 

Kredsledelse 
Jan Mørch 40 50 98 66 
j.morch@mail.dk  
Steffen Næss-Schmidt 22 26 53 01 
inuit2000@yahoo.dk 
 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Puslinge 
Birgitte Gaarn* 41 89 01 44 
gaarn21@gmail.com 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Julius Batsberg 
Jens Lynge 
 
Tumlinge 
Pernille Andersen* 98 25 57 07 
ja-pe@mail.dk 
Pernille Skourup 60 46 06 02 
Lars Poulsen 30 21 45 03 
Kim Tranholm Nørgaard  30 26 45 45 
Nanna Christensen  
Viktor Bach Nielsen 
 
Pilte  
Lars Gade* 22 59 36 67 
lars_gade@stofanet.dk 
Hanne Fyenbo 27 10 51 08 
Mette Mølgaard 22 88 15 40 
Anne Landgrebe 30 63 40 45 
Poul Bislev (deltid) 40 63 67 73 
Christian G. Jensen  
Frederik Lund 
 
Væbnere 
Jan Mørch*  40 50 98 66 
j.morch@mail.dk 
Jesper K. Nielsen 30 68 25 70 
Lisa Sørensen 22 12 53 11

 
Seniorvæbnere 
Per Rebsdorf* 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
Søren Stordal Aaen 29 72 64 50 
Steffen Næss Schmidt 22 26 53 01 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
 
Seniorer  
Michelle Jensen* 30 24 75 59 
m.werenberg@hotmail.com 
 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
mona@fdf.dk 
 
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, Peter Larsen 20 13 18 04 
Åben tirsdag 18.00 – 18.30 

 
Kredshuset 
Tårnvej 10 98 25 51 35 
Knud Erik Stevn (pedel) 40 42 29 68 
ike@stevn.eu 
 
Myrebo – Udlejning - www.hyttenmyrebo.dk 
Inga Gaarn 98 25 67 80 
njg@c.dk 
 
Myretuen 
Dorthe Nielsen 22 49 14 96 
dorthe.nielsen@eventtech.dk 
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 SÆT KRYDS I KALENDEREN 

August   
Uge 34 Opstart 
30. Limfjordsfest (lørdag) 
 
September   
01. Ledermøde 
05.-06. Fortræning - SAGA-løb (væbner og op) 
16. Salg af Forbundslodseddel (pilte og op) 
19.-21. Aktivlejr/Lederskole Nord (væbner og op) 
27.-28. SAGA-løb (væbner og op) 
 
Oktober 
01.el 02. Netværksaften (leder/bestyrelse) 
06. Ledermøde 
Uge 42 Efterårsferie 
Uge 42 Lederskoler og kurser 
26. BUSK Gudstjeneste 
31.-03.  SLASH (Seniorer) 
 
November 
02. Fairplay (puslinge til pilte) 
03. Ledermøde 
14.-16.  Landsmøde (Kredsledelse/bestyrelse) 
23. Julestue og Loppemarked 
  
December 
05. Deadline til Myretuen 
 Juleferie 
 
Januar 2015 
Uge 2  Opstart 
 
  
  
Kalenderen opdateres løbende på hjemmesiden 
www.fdf.dk/vesterhassing 

 
 

 

FDF Vester Hassing 
deltager igen i år ved 

Limfjordsfest 
 

Har du lyst til at være 
frivillig hjælper for FDF og 

Limfjordsfest, 
så kontakt Jan Gaarn på 
gaarn@fdf.dk eller på 

29 89 67 44 
 

HUSK at bakke op om 
Limfjordsfest 2014 

Vi ses til et brag af en fest 
 

http://www.fdf.dk/vesterhassing
mailto:gaarn@fdf.dk
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 SOL OG SOMMER OVER DANMARK OG FDF SOMMERLEJR 

Formand Jan Gaarn: 
 
Velkommen tilbage fra en helt fantastisk sommerferie.  
 
En sommerferie med masser af sol, hedebølge og sikkert også en masse dejlige isvafler 
og en badetur i Vesterhavet ☺ 
 
Ovenpå en super DUKA- lejr i Aalborg, en skøn sommerlejr ved Egense og en fantastisk sommerlejr i de 
Østriske Alper, så er vi igen klar til en ny FDF sæson.  
 
Vi håber, I alle nød at være med på sommerlejr, og at I derfor er endnu mere oplagt 
til at imødegå en masse sjove FDF aktiviteter. Vi glæder os til at komme i gang. Vi 
glæder os til at møde dig igen, og vi glæder os til at møde en flok nye puslinge, 
som er spændte på at blive FDF’er.  
 
Lederne, hjælpelederne og en række forældrehjælpere har helt sikkert også nydt 
sommeren og er klar med en række nye spændende aktiviteter, udfordringer og en masse sjov og ballade. 
Vi håber, du er lige så klar og vil være med til at skabe et godt kammeratskab og en masse gode 
oplevelser. 
 
Ud over at være klar med et nyt FDF program, så vil vi forsat også arbejde på at skabe og udvikle endnu 
bedre fysiske rammer for vores FDF kreds. Vores gamle kredshus skal løbende vedligeholdes og 
renoveres. Vores FDF hal skal forsat istandsættes og udvikles til et endnu større aktiv for FDF Vester 
Hassing. Vi skal vedligeholde og forsætte med at skabe en dejlig hytte, Myrebo, i Hammer Bakker, og vi 
skal fortsat forsøge at vedligeholde og købe nyt lejrudstyr, så vi hele tiden har de bedste forudsætninger 
for en masse fede FDF aktiviteter.  
 
Hvis vi sammen hjælpes ad, så vil vi helt sikkert fortsat have en FDF kreds i Vester Hassing, som tilbyder 
en masse, til en aktiv fritid.  
 
Vi er klar til at tage fat på en ny og spændende sæson i FDF Vester Hassing! 

Husk, at du kan se mange flere 
billeder fra alle vores spændende 
arrangementer på 
www.fdf.dk/vesterhassing 
 

http://www.fdf.dk/vesterhassing
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN  

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Det nye mærkesystem - evaluering 
 
En evaluering af det nye mærkesystem, der blev indført i 2011/12 
viser, at kvaliteten af de nye PVC mærker er for ringe. Nogle 
mærker knækker let og er allerede knækket ved leveringen fra 
55Nord. Det har FDF kredsene klaget over og forbundet vil nu 
sørge for, at kvaliteten bliver bedre. 
 
Man vil fortsat få PVC mærker i niveau 1-5 og stålmærker fra 
niveau 6.  Se mere om det nye mærkesystem ved at downloade 
FDF´s Mærkedatabase som APP på din mobil – ganske gratis. 
 
Stofmærkerne er ikke lagt helt på hylden. FDF bruger fortsat 
stofmærker, så forældre skal fortsat have fat i nål og tråd, for det 
er vigtigt for børnene at få mærkerne syet på FDF skjorten, så 
børnene stolt kan vise hvad de kan og har deltaget i.  

 

Medlemstal – FDF Vester Hassing er landets 6. største kreds 

FDF´s medlemstal på landsplan bliver hvert år i januar talt op. Der 
er 373 FDF Kredse i Danmark med et samlet medlemstal på 
21544 medlemmer. FDF Vester Hassing er lige nu landets 6. 
største kreds med 174 medlemmer.  
 
Pt. er vi dog 189 medlemmer, så kredsen vokser lige nu og det er 
vi meget stolte af. Det er en succes og må være et tegn på, at vi i 
FDF Vester Hassing gør noget ”rigtigt”, når så mange børn og 
unge har lyst til at være med i fællesskabet. Vi kan godt tillade os 
at rose os selv lidt for det. 

Nabokredse - Antal Medlemmer 
Øster Hassing = 132 

Vodskov = 117 
Hals = 34 

  

Top 10 - Antal medlemmer 
 
1. Karslunde = 262 
2. Vanløse = 253 
3. Thisted 1 = 240 
4. Brønshøj = 227 
5. Sunds = 210 
6. Vester Hassing = 174  
6. Harboøre = 174 (deler med os) 
7. Hedehusene = 155 
7. Aulum = 155 
8. Hvidovre = 154 
9. Fredericia/Søndermarken = 149 
10. Vejle 1 = 145   
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN 

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Vil du være en del af en succes? 
 
Et højt medlemstal forpligter. Mange børn kræver tilsvarende 
mange ledere. Vi har her i kredsen en dygtig og velfungerende lederstab, der uge efter uge laver gode 
FDF aktiviteter med børnene, fordi lederne selv har lyst. En leder er en voksen, der vil være med til at 
gøre en forskel for børnene i FDF og kan se, at FDF fylder gode oplevelser og lærdom på børnene til gavn 
resten af deres liv. 
  
En bil kan ikke køre uden motor og FDF kan ikke køre uden ledere. Derfor har vi hele tiden brug for nye 
ledere, da nogle ledere stopper pga. flytning og videreuddannelse. Andre har blot brug for en pause fra 
FDF i en travl hverdag. Sådan er virkeligheden. Det gælder også for alle andre fritidsorganisationer. Vi har 
alle brug for frivillige hænder og gerne mange.  
 
Har du fået lidt blod på tanden og har lyst til at være en del af en 
succes -historie. Har du måske været FDF’er som barn og kan 
nikke genkendende til ovenstående. Har du selv børn i kredsen nu, 
så er du et perfekt match og har en rigtig god grund til at blive 
leder i FDF. Det er selvfølgelig ikke et krav, at man skal have 
været FDF´er.  
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i FDF.  
 
 
 
Forældrehjælp – en ekstra voksen hånd 
 
40 tumlinge eller pilte er mange børn at holde styr på - på én gang, selvom de er opdelt i mindre grupper 
til møderne. Det kræver mange hænder at styre et sådan møde.  
 
Da vi ikke pt. har det nødvendige antal ledere til rådighed på hver af disse klasser, er der kun forældrene 
tilbage som kan hjælpe os. Derfor har vi i tumlingeklassen kørt et forsøg, hvor nogle forældre har meldt 
sig til, på skift, at komme til hvert møde som en ekstra ”hånd”. Det har været en stor hjælp for lederne.  
 
Derfor udvider vi nu denne ordning til piltene også. Nogle 
pilteforældre har allerede meldt sig til ordningen. Vi vil gerne sige 
stor tak til de tumlinge og pilteforældre – I er en stor hjælp for 
lederne. 
 
Vil du som forældre gerne være med i ordningen, så er du 
velkommen. 
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN  

Kredsleder Jan Mørch: 
 
Skal mobilen med på lejr – både ja og nej 
 
Vi har i kredsen en regel om at puslinge og tumlinge ikke må medbringe 
mobil på lejre.  
 
Når man bliver pilt er der ingen faste regler, da vi af og til skal bruge 
mobilen som en del af programmet. Når mobilen er med på lejren, kan den 
også bruges til at sige godnat til forældrene, hvilket er ok.  
 
Men den kan også bruges kl. 01.00 om natten, hvis barnet grædende 
vil hjem og det spreder sig hurtigt til andre, der så også vil hjem. Det 
er altså et problem både for barn, leder og forældre, når et barn har 
ringet hjem - uden lederens viden.  
 
Forældrene bør derfor tage en snak med barnet om - dét at være klar til at sove ude og hvornår mobilen 
må benyttes. Lederen tages altid med på råd inden man tager af sted på lejr. Dette af hensyn til afklaring 
af, om barnet er klar og evt. mulighed for afhentning - afhængig af afstand til pågældende lejr. 
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 NYT FRA KREDSLEDELSEN  

Kredsleder Jan Mørch: 
 
FDF uddanner sig - 2014 er officielt uddannelsesår 
 
FDF skal have dygtigere ledere. Vi skal følge med tiden og derfor skal vi 
uddanne os mere. Sådan er udmeldingen fra hovedbestyrelsen i FDF.  I 
FDF Vester Hassing er vi allerede begyndt at uddanne vores unge til 
kommende ledere efter det nye system – Flyt dig lidt. Målet er at 5000 
ledere deltager i uddannelse på lederskole og lederkurser i år. 
 
Hjælpeleder Pia Schroeder skriver: 
 
I påsken var jeg 6 dage på seniorkursus på FDF kursuscenter Vork i nærheden af Vejle. Det var 2. gang jeg 
var på Vork – og igen – var det en fantastisk oplevelse. 
 
Jeg deltog i gruppen Folkefesten, hvor vi spillede forskelligt folkemusik på mange forskellige sprog. 
Denne gang sov jeg udenfor, hvilket jeg synes gav et bedre sammenhold i gruppen. Resultat er, at man får 
mange gode venner og kontakter, som man møder 2 gange årligt de kommende år. 
 
På et FDF seniorkursus får man meget med hjem i bagagen. På det personlige plan har jeg fået mange 
teknikker, jeg kan bruge i hverdagen. Men man får også en masse fede ideer med hjem – som man kan 
bruge i kredsen. Fx havde vi nok ikke fundet på at lave pizza i en sodavandsdåse (smagte i øvrigt 
fantastisk). 
 
Den sidste dag skulle hele min gruppe vise de andre – 
ca. 180 mennesker – på Vork hvilke sange vi havde lært 
– og hvilke danse vi havde kreeret dertil. 
 
Som hjælpeleder hos tumlingene sluttede min FDF-
sæson af med en fantastisk sommerlejr i Tårnlejren ved 
Egense. 
 
Inden da var tumlingene på en super god lejr, der hed 
DUKA-city 2014, men her deltog jeg som senior. 
Næste år tager jeg på efterskole, og kan derfor ikke 
deltage i de ugentlige klassemøder. Jeg håber dog at jeg 
kan kigge forbi på forskellige lejre. Billedet er taget på 
vej til mit første kursus, hvor vi fulgtes med andre 
derned. Billedet er taget i toget, hvor vi fejrede en 
fødselsdag med kagemand. 
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 LEDERE OG BESTYRELSE PÅ Ø-TUR  

Bestyrelsesmedlem Inga Gaarn: 
 
Den dag, hvor foråret for alvor gjorde sit indtog i Vendsyssel, tog FDF Vester Hassing på tur til Egholm. 
Fantastisk naturdag – høj blå himmel – masser af solskin – lidt østenvind. 
 
Flyene trillede på landingsbanen på Flyvestationen, kajakroerne boltrede sig på fjorden og lystfiskerne 
vadede rundt ude i fjorden. Rådyrene sprintede på marken, vi så en seks–syv stykker. 
Et arrangement bestyrelsen længe har haft på tegnebrættet blev til virkelighed. En familiedag for ledere 
og bestyrelse. Vi mødtes ved færgelejet og kom med den gamle færge til øen.  
 
Derefter gik vi derudaf med vores private guide 
Torben i spidsen. Torben kunne undervejs 
fortælle mange lokale ting fra Egholm op 
gennem tiden. Specielt synes jeg det var 
interessant med Egholms relationer til 
Færøerne. Torben er i familie med Egholm, det 
kom vi næsten også, da vi nåede Bejlegården. 
Her holdt vi frokostpause. Der var tændt op i 
grillen og den stod på pølser. Torben og 
manden på Bejlegården grillede, der var fin 
tag-selv buffet i laden, hvor man kunne lave 
hotdog og forsyne sig med saftevand og 
derefter finde en lun krog udenfor. Der var 
også gildesal til dem, der helst ville sidde på 
en rigtig stol. 
 
Herefter fortsatte vores videre færd ud for enden af øen, hvor endnu en lun krog blev indtaget til 
kaffepause. Der blev kogt vand på trangia til kaffe, the, kakao og saftevand. Intet manglende (måske lige 
en kage til kaffen). Pia havde sørget for, at forsyningerne var klar til vi nåede frem. En herlig plet med flot 
udsyn – ungerne legede og de store drenge føg ud over stepperne og entrede jagttårnene. Derefter 
fortsatte vi øen rundt – 9 km – og havnede ved færgelejet, hvor vi fik hjemtransport med den nye færge. 
En fantastisk dejlig og hyggelig dag, hvor snakken gik på kryds og tværs blandt store og små. Dejligt, at 
vores nye pedel Knud Erik og hans søde kone Inga gjorde os selskab. 
 
Tak for turen, tak til Torben og Pia - det kan næsten kun være en ”ommer”☺ 
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 ØSTRIG 2014 

Kredsleder Steffen Næss-Schmidt: 
 
Et bord til 59, tak! 
 
Sommeren er ovre og mange pilte, væbnere, 
seniorvæbnere og seniorer går nu rundt og er fyldte 
med gode minder fra Zellhof og Østrig. Vi har 
vandret i høje bjerge og kigget langt ned i de dybe 
dale. Vi har gået rundt i en isgrotte. Nogle har været 
højt til vejrs i træernes kroner og andre har været 
helt tæt på lynhurtige falke og store ørne i en 
gammel borg.  
 
Og så har vi alle oplevet atmosfæren i den gamle 
kulturby Salzburg. Vi har mærket suget i maven når 
vi hang højt oppe i tovbanen og svedt i en alt for 
varm bus. Hjemme i lejren har vi badet i søen og 
mødt nye venner også fra andre lande. 
 
Men endnu mere fantastisk er det, at dele oplevelserne med nogen. At være en del af en stor flok langt 
fra hjemmet giver en særlig oplevelse af fællesskab, som det måske er svært at indfange på et foto.  
At være mange er også en større udfordring: Hvor i Salzburg går man f.eks. lige hen og finder et bord til 
59 og en middag til 10 € pr person? Vi kender nu et hyggeligt Gasthaus! 
 

 EGENSE 2014 

Redaktøren: 

Efter en skøn weekend på DUKA City i Aalborg, tog 42 puslinge og tumlinge videre på deres helt 
egen lejr til Tårnlejren i Egense. Den første dag på lejren, søndag, var en total slap af dag, efter 
nogle lange og ind i mellem våde dage på DUKA. Se mere om DUKA City her www.duka-city2014.dk 

Det blev til nogle skønne dage i Tårnlejren, hvor der blev gået lange ture, set og hørt lyn og torden, 
spist skøn mad, sunget mange sange, lavet bål og sjove aktiviteter. 

Kig ind på www.fdf.dk/vesterhassing og se alle de flotte billeder fra sommerens lejre. 

http://www.duka-city2014.dk
http://www.fdf.dk/vesterhassing
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 BUSK GUDSTJENESTE SØNDAG 26. OKTOBER 

Redaktøren:  
 
Traditionen tro deltager vi i BUSK Gudstjenesten, som finder sted søndag 26. oktober i Vester 
Hassing Kirke. Og vi kan blot lige forberede jer på, at vi nok ”går helt fra Snøvsen”. 
 
 
 

 JULEMARKED OG LOPPEMARKED 

Redaktøren: 
I Vester Hassing FDF starter vi julen allerede søndag 23. november. Med vores flotte juletombola, det 
kreative gør-det-selv-værksted, julegodter, julegløgg, juleunderholdning og meget mere. 
 
Samme dag har du mulighed for at købe en spændende – og billig – julegave, idet vores Loppemarked 
også har åbent og vi lover, at vores nye hal vil bugne med masser af lopper i alle afskygninger. 
 
Har du lopper? 
Skal du i gang med efterårsoprydningen så lad være med at smide noget ud, som kan bruges, men du ikke 
selv bruger længere. Kom ned til os med det. Vi tager meget gerne imod det. 
 
Er der en krejler gemt i dig? 
Vores loppemarked er efterhånden vokset sig dejligt stort og attraktivt. Og dermed har vi brug for rigtigt 
mange hænder. Til sortering, opstilling, vurdering og salg. Har du lyst til at give en hånd så kontakt 
formand Jan Gaarn på mobil 29 89 67 44. 



Myretuen 98 2014 
 
VESTER HASSING Side 12

 

 55NORD 

Redaktøren: 
 
Vores egen FDF-butik 
holder åbent om tirsdagen i Kredshuset, Tårnvej, fra kl. 18.00 – 18.30. Du har 
også mulighed for at ringe til Peter Larsen på 20 13 18 04, som er ansvarlig for 
butikken, hvis du har brug for at handle lejrudstyr, skjorter og meget andet fra 
FDF-butikken. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

 KREDSHUS LODSEDDEL BLEVET REVET VÆK 

Bestyrelsesmedlem Inga Gaarn: 
 
Salget af forårets Kredshuslodseddel blev igen næsten revet væk. 
 
En stor tak til alle jer FDF`er, der mødte op og travede byen tynd for at sælge lodsedler – og ikke mindst 
tak til alle jer, der havde bil med til landruterne.  
 
Den gode dækning af alle ruter gjorde, at vi ikke havde så mange lodsedler tilbage da dagen var omme.  
 
Den største tak skal dog lyde til alle jer, ude i Vester Hassing og omegn, som tog godt imod vores FDF’ere 
og købte lodsedler. Salget herfra giver en god hjælp til vores økonomi, som er et uundværligt bidrag til 
vores daglige virke i FDF. 
 
Der er flere uafhentede gevinster, så kontakt Inga Gaard på telefon 98 25 67 80, hvis du har et lod 
liggende. 

Husk, at vi sælger 
Forbundslodsedler tirsdag 16. 

september. Vi mødes i Kredshuset 
kl. 17 (alle pilte, væbnere, 
seniorvæbnere og seniorer). 

FDF giver selvfølgelig aftensmad☺ 
Vi er færdige omkring kl. 20. 

http://www.55nord.dk
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 DEN NYE DITIGALE VERDEN 

Redaktøren: 
FDF Vester Hassing selvfølgelig er online og vi forsøger hele tiden at holde vores hjemmeside så 
opdateret og tidssvarende som muligt. 
 
På vores hjemmeside kan du følge med i programmer, aktiviteter, billeder og andre nyheder. Siden 
opdateres løbende og vil altid indeholde de sidste nye informationer om FDF Vester Hassing. 
 
Her finder du alle vores billeder fra vores sjove aktiviteter. Både sommerlejre, teater, afslutninger, 
weekendture og meget, meget mere. Det er også på hjemmesiden, at du fremover skal tilmelde dig, 
betale til ture osv. Du skal nok få nærmere besked. 
 
De store klasser har også deres egen Facebook-sider. Spørg lige din leder, hvis du er i tvivl. 
 
Kredsleder Jan Mørch: 
Onlinebetaling – overhold venligst sidste tilmeldingsfrist 
 
I forbindelse med tilmelding til lejre/weekends har vi oplevet en tendens til 
at flere forældre anmoder om at tilmelde børn efter sidste tilmeldingsfrist. 
Vi har derfor hidtil genåbnet for tilmeldingssystemet for at få de sidste børn 
med, men det er ikke muligt fremover. Sidste frist er sidste frist og er 
fastlagt af praktiske grunde af hensyn til bestilling af bus, mad m.v. Vi 
henstiller derfor til, at tilmeldingsfristen fremover overholdes, ellers kan 
barnet ikke deltage. Forældre kan altid se kredsens arrangementer ud i 
fremtiden på vores kredskalender på kredsens hjemmeside. 
 
 
God fornøjelse med www.fdf.dk/vesterhassing 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fdf.dk/vesterhassing
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 OPSKRIFTEN PÅ EN GOD KREDSWEEKEND  

Redaktøren: 
 
Vi har været med Køkkenchefen Jan på indkøb og fulgt ham bag kulissen på forårets Kredsweekend til 
Lyngså.  
 
Blod, sved og tårer er belønningen for tjansen som køkkenchef, og vi må tilstå, at det kræver sin ”mand” 
at holde styr på både FDF’ere, ledere og køkkenpersonale. 
  
Og som Køkkenchefen Jan siger, skal der bruges et stærkt hold af frivillige hjælpere af blandet køn og 
alder med masser af energi og humor. For når man har det rigtige hold er det både sjovt og meget hårdt 
at være ”chefen”, men man får en rigtig god og livsbekræftende oplevelse. 
 
Her skal vi ikke glemme, at Køkkenchefen også har ansvaret for, at nedenstående varer bliver indkøbt OG 
fordelt ligeligt til alle omkring 120 munde☺ 
 
Rugbrød = 900 skiver Marmelade = 6 spande Cornflakes/havregryn = 12 kg Leverpostej = 7 pakker 
Kærgården = 20 pakker Sukker = 5 kg Æg = 130 stk. Engangskrus = 250 stk. 
Oliemargarine = 4 fl Mel = 15 kg Torskerogn = 20 dåser Makrel = 30 dåser 
Tomater = 60 stk. Agurk = 40 stk. Mælk = hold nu fast: 60 liter Saft = 15 liter 
Cacaomælk = 25 liter Rosiner = 5 pk Gær = 20 pk Kokosmel = 3 ps 
Vaniliesukker = 3 dåser Sæbe = 2 pk Farin = 3 pk Raspolie = 2 liter 
Bagepulver = 3 dåser Affaldsposer = 3 ruller Mayonnaise = 5 bøtter Remoulade = 3 bøtter 
Dressing = 6 flasker Bagepapir = 3 ruller Bagepensel = 1 stk. Opvaskemiddel = 2 flasker 
Rengøring = 1 flaske Pålægschokolade = 10 pk. Toiletpapir = 32 ruller Køkkenrulle = 8 ruller 
Bagemargarine = 6 pk Ketchup = 6 flasker Ost = 2,5 kg. Salt = 4 pk. 
Peber = 4 pk. Rundstykker = 120 stk. Kaffe = 6 pk. The = 2 pk. 
Flutes = 45 stk. Fryseposer = 100 stk. Løg = 1 kg. Ærter = 3 poser 
Majs = 3 poser Salat = 12 stk. Gulerødder = 25 kg. Frugt = 120 stk. 
Citronsaft = 1 flaske Hamburgryg = 3 kg Spegepølse = 3 kg. Pølsebakker = 250 stk. 
 
Der er noget at holde styr på og det er meget prisværdigt, at vi år efter år kan finde folk, der gerne bruger 
deres sparsomme fritid på at handle, hygge og lave lækkert mad til os. Tusind tak til alle jer, som giver en 
hånd både til kredsweekends, sommerlejre, aftener i Kredshuset eller på weekendlejre på klasserne.  
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 ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, bestyrelsen, fortæller: 
ForeningsEl 
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 I ikke er 
medlem af FDF. Også, hvis du allerede er 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 SpotPris afspejler dagsprisen på el. På den fælles nordiske elbørs, Nord Pool, fastsættes 
prisen et døgn inden den fysiske levering. Beregnet over en længere periode er Energi Nord SpotPris den 
billigste løsning, men dag for dag kan prisudsvingene være betragtelige. Ofte på flere hundrede procent. 
 
Sådan skifter du til ForeningsEl  
Energi Nord har oprettet en tilmeldingsside til FDF Vester Hassing, som er 
www.energinord.dk/foreningsel, og 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. 
 
 

 ALLE BÆKKE SMÅ – HUSK, AT DET NYTTER! 

Inga Gaarn, fortsætter: 
OK Benzin 
OK støtter lokalsporten. Det kan vi se i TV spot og læse i mange blade 
og annoncer, nu også på plakater. OG, det er rigtigt, MEN kun hvis du 
har fået dit OK-kort tilknyttet en foreningsaftale. 
 
I Vester Hassing er det FDF, der har aftalen med OK og Super Brugsen, 
som er part i ordningen, et samarbejde der fungerer glimrende. Mange 
har den opfattelse, at bare man tanker i Vester Hassing eller har et OK kort, så støtter man automatisk det 
lokale foreningsarbejde.  
 
Derfor opfordrer FDF til at du får dit OK- kort tilknyttet vores aftale. Du kan rette henvendelse til OK og 
bede om at få ændret din aftale til FDF, som har sponsornummer 59 68 55. Eller tal med Inga, tlf. 98 25 
67 80, eller mail til njg@c.dk med oplysning af kort nr. og navn. 
 
Et par gange om året står vi på stand ved Super Brugsen sammen med OK – der kan tingene også ordnes 
og nye kort oprettes. 
 
 

http://www.energinord.dk/foreningsel
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 TAMBURKORPS  MANDAG 18.00 – 20.15 

 
Program – faste møder 

August 
18. Øveaften 
23. Spille til FDF Sønderholm-Frejlevs 

50 års jubilæum 
25. Øveaften 
30. Spille til FDF Aaby-Vedsteds 40 års 

jubilæum 
  
September 
01. Øveaften 
08. Øveaften 
15. Øveaften 
22. Øveaften 
29. Øveaften 
 
Oktober 
06. Øveaften 
15.-18. Band Camp i Horsens 
20. Øveaften 
27. Øveaften 
30. Halloween i Aars 
  
November 
03. Øveaften 
10. Øveaften 
17. Øveaften 
22. Spille i Aalborg, så starter julen 
23. Spille til Jul 
24. Øveaften 
29.  Spille til Jul 
30. Spille til Jul 
 

 
 
 
December 
01. Øveaften 
08. Juleafslutning 
 
Januar 2015 
Uge 2 Opstart 
 
Medlem af tamburkorps, Ida-Katrine: 
 
I vores tamburkorps oplever vi mange sjove ting.  
Lige fra at spille til julemandens mange 
arrangementer ved juletid, til brudepar, der 
vælter ud af rådhuset og til DUKA City.  
 
Der er mange fede spillearrangementer ☺. Hver 
mandag mødes vi og spiller musik, hvor vi øver 
alt fra ”Oles nye autobil” til Kim Larsens ”Vi er 
dem de andre ikke må lege med”. 
Indimellem lægger vi fløjter og trommer og 
griner og hygger sammen – og det sker endda, 
at der vanker en is eller en bålpizza ☺.  

 
 
Forhindret til en mødeaften? 

Husk at melde afbud til Mona Jensen på 
40187128 eller til Pia Jødal på 30420263. 
 
Vi glæder vi os til et efterår med masser af 
musik, sang og glade musikanter – og Jul☺ 
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 PUSLINGE  TIRSDAG 16.45 – 18.15

Program – faste møder 

August 
19. Velkomst og navneklemme 
26. Naturmærke 
 
September 
02. Robin Hood 
09. Robin Hood 
16. Gud og Spaghetti 
23. 3 km – husk gode sko 
30. Dolke/snitteværksted 
 
Oktober  
07. Bål 
14. Efterårsferie 
21. Kirkemærke 
26. BUSK Gudstjeneste (søndag) 
28. Hemmelige koder 
 
November  
02. Fairplay, Hjallerup (søndag) 
04. Kokkens lærlinge 
11. Knob og knuder 
18. Nisseløb 
23. Julestue (søndag) 
25. Julehemmeligheder 

 

 
 
December 
02. Juleafslutning 
 
Januar 2015 
06. Leg og spil 
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 TUMLINGE  TORSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August  
21. Opstart og lege v/Bydammen 
28. Naturmærke 
 
September 
04. Naturmærke, mødes v/Skiveren 
11. Naturdetektiv 
18. Legemærke 
25. H.C. Andersen-tema 
 
Oktober  
02. Fri 
03.-05. Weekendtur 
09. Efterårshygge 
16.  Efterårsferie 
23. Forberede BUSK Gudstjeneste 
26. BUSK Gudstjeneste (søndag) 
30. Lagkageløb 
 
November  
02. Fairplay, Hjallerup (søndag) 
06. Juleværksted 
13. Juleværksted 
20. Julebagning 
23. Julestue (søndag) 

 
 
December 
 Juleferie 
 
Januar 2015 
Uge 2 Opstart 
 
 
 
 

HUSK, altid at have tøj på efter 
vejret. FDF’ere – og især 
tumlingene – elsker at være ude☺ 
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 PILTE  ONSDAG 18.30 – 20.00 

Program – faste møder 

August 
20. Bådaften 
27. GPS 
 
September 
03. Lejrliv 
10. Lejrliv 
16. Lodseddelsalg kl. 17 (tirsdag) 
17. Fri 
20.-21.  Overnatning Hammer Bakker 
24. Fri 
 
Oktober 
01. Musik med Mona 
08. Pionerarbejde/knob 
15. Efterårsferie 
22. Forberede BUSK Gudstjeneste 
26. BUSK Gudstjeneste (søndag) 
29. Byløb 
 
November  
02. Fairplay, Hjallerup (søndag) 
05. Filmaften 
12. Signalmærke 
19. Signalmærke 
23. Julestue (søndag) 
26. Juleforberedelser 

 
 
December 
03. Juleafslutning 
 
Januar 2015 
Uge 2 Opstart 
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 VÆBNER                                       TIRSDAG 18.30 – 20.30 

Program – faste møder  

August    
19. Opstartsmøde 
26. SAGA fortræning, kort og kompas 
 
September 
02. SAGA fortræning, cykelløb (husk cykel 

og mobil) 
05.-06. Fortræningsdøgn til SAGA 
09. Fri 
16. Lodseddelsalg (kl. 17) 
19.-21. Aktivlejr 
23. SAGA fortræning, opsamling 
27.-28. SAGA-løb 
30. Fri 

 
Oktober 
07. Klatring i Nordkraft 
14. Efterårsferie 
21. Medie 5 (husk iPad og mobil) 
26. BUSK Gudstjeneste (søndag) 
28. Medie 5 (husk iPad og mobil) 

 
November 
04. Førstehjælp 
11. Førstehjælp 
18. Opsamlingsmøde 
23. Julestue (søndag) 
25. Juleafslutning, husk 2 pakker 
 
December 
 Fri 
 
Januar 2015 
06. Opstart 
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 SENIORVÆBNER                                                         TIRSDAG 19.00 – 21.00

Program – faste møder  

August 
19. Opstart, motivation og klatring 
26. Kort og kompas 
 
September 
02. Fri 
05.-06. SAGA fortræning 
09. Festmad 
16. Lodseddelsalg (kl. 17) 
19.-21. Aktivlejr 
23. Fri 
27.-28. SAGA-løb 
30. Bålhygge 
 
Oktober 
07. GPS 
Uge 42. Efterårsferie + kurser 
21. Laser 
26. BUSK Gudstjeneste (søndag) 
28. Seniorvæbneraften 
 
November    
04. Filmaften 
09. Skøjtetur (søndag) 
11. Fri 
18. Bolsjer 
23. Julestue (søndag) 
25. Dolk 
 

 
  
December    
02. Dolk 
09. Dolk 
 
Januar 2015  
Uge 2 Opstart 
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 SENIORER                           MØDEDAG – SE PROGRAM 

Program faste møder – ret til ændringer 
forbeholdes 

August 
30. Limfjordsfest 
  
September 
06. Legens dag (lørdag), vi besøger en 

anden kreds 
16. Lodseddelsalg kl. 17 (tirsdag) 
19.-21. Lederskole Nord 
27.-28. SAGA-løb 
 
Oktober 
04. Klatring 
11.-18. Seniorkurser 
26. BUSK Gudstjeneste (søndag) 
31.-03 SLASH 

 
 
November   
01. Hemmeligt 
15. Hemmeligt 
23. Julestue (søndag) 
 
December    
13.-14. Videomarathon 
20. Julehygge 
 
Januar 2015 
Uge 2 Opstart 
 
 
 
 
 

Husk, at seniorerne har 
deres egen Facebookside, 
hvor du kan holde øje med 

ændringer i programmet, se 
billeder, videoer mv. Er du 
ikke med i ”gruppen” så få 
Michelle til at invitere dig 

med ☺ 
 


