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 FDF OG KIRKEN 

Side 2 Vester Hassing Myretuen 75/2005

 

GUD ER …………………. 

Af: Ole Pihl, formand FDF Vester 
Hassing og sognepræst 
 
- ja – hvem er Gud? En konfirmand 
spurgte mig - ”Har du set Gud?” – 
Nej - svarede jeg ham, men jeg 
tror på ham!  
 
Jeg synes sangen ”Spænd over os 
dit himmelsejl” er kanon. Den 
beskriver på en varmende måde 
Gud – og det er den Gud, jeg tror 
på.  
 
Jeg tror på Gud, der spænder sit 
himmelsejl over os – Gud der rører 
jorden med sin finger – altså ikke 
en fjern og inaktiv Gud – nej – en 
NÆRVÆRENDE Gud! Jeg tror på, at 
Gud er fredsskabende og 
himmelbuens Herre. Jeg tror på, at 
Gud kan skabe liv i vores 
livsstrømme, som ofte kan være 
barske at leve i – ja – at Gud er 
livets kilde, som kan give os kraft 
og styrke til at leve vores brogede 
hverdagsliv – også når det gør ondt! 

Jeg tror på, at Gud er en Hellig-ild 
– hvorfra vi kan få kraft, styrke og 
mod til at leve livet i trygt 
fællesskab med Gud og vores 
medmennesker! Jeg tror på en 
levende Gud, som vi altid kan be´ 
til, og som hører vores bøn. 
 
Hvad tror du på? 

 

1 Spænd over os dit himmelsejl. 
Rør jorden med din finger. 
Lad himmelbuen være spejl 
for lyset, som du bringer. 
Sæt fredens bue som et skjold 
mod mørke, død og krigens vold – 
Du himmelbuens Herre. 
 
2 Skænk os det klare kildevæld, 
som skaber liv i strømmen. 
Vi finder ikke kilden selv, 
så hold os fast på drømmen: 
At du er livets kilde, som 
får blinde til at se sig om – 
Du underfulde Herre. 
 
3 Vær sol på vores mælkevej, 
og varm os i din sfære. 
Lad Hellig-ilden brede sig, 
så vi får mod at bære 
vor klode som en blomstereng, 
et liv i broget sammenhæng – 
Du fællesskabet Herre. 
 
Den Danske Salmebog nr. 29 
March og Lejr 2004 nr. 88 
Leif Rasmussen 1988 
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FORÅR – KREDSWEEKEND – SOMMERLEJR  
– hvor cool ka´ det være? 

- vildt cool ka´ det være! Jeg glæder mig, så min glædesbeholder er ved 
at sprænges. Gør du ikke det? Det er tid til masser af udendørs aktiviteter 
som vinterens kulde og sne har lagt på is! OK – der er mange aktiviteter – 
også udendørs – vi har kunnet lave i vinterens forløb. Men – nu er det forår 
og sommeren er lige om hjørnet. Det er fedt, synes jeg. 
 
Mange har allerede været på besøg i Myrebo - vores nye hytte i Hammer 
Bakker - det kan du læse om senere i bladet. Jeg glæder mig over alle de 
muligheder for livgivende aktiviteter Myrebo giver os.  
 
Lederne og bestyrelsen tog hytten i brug til en lederweekend i 
februar. Her brugte vi tid til at hygge og lære hinanden bedre at kende 
på tværs af klasserne. Ja – det er for mig at se vigtigt, at ledergruppen 
kender hinanden, har fælles fodslag og trækker på samme hammel. Vi 
havde besøg af ledelseskonsulent fra Odense kommune, der på 
fortryllende vis fik åbnet vores øjne og inspireret os til at arbejde videre 
med vores værdier, samværsregler og mål med at være FDF´ere. 
Weekenden var en del af vores fokuskredsprojekt, som jeg omtalte i 
sidste blad.     
 
Lejrlivet – er en del af det at være FDF´er. Snyd ikke dig selv for det! 
Kredsweekenden ligger lige om hjørnet - midt i april - og i år går 
sommerlejren til København. Min familie og jeg 
glæder os meget til at være med på sommerlejren, 
hvor jeg også skal fungere som lejrpræst. Det 
glæder mig meget, at der er så stor opbakning, som 
det ser ud til – over 100 deltagere – fra pusling til 
senior  og ældre! Jeg tror der ligger STORE 
oplevelse og venter på os! Spændende! 
 
Glædeligt forår – Go´ sommer 
 
Glad FDF hilsen 
 
Ole Pihl 
Formand
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Spar Nord Aktionær møder. 

I marts måned blev mange af Spar 
Nords Aktionær møder afholdt. 
 
Vi har i tamburkorpset spillet til fire 
af disse møder.  
 
Fire dage i træk, start i Vester 
Hassing, Vadum, Vodskov og sidst 
Solsidehallen.  
 
Tamburkorpset bliver brugt og set af 
mange mennesker på disse dage. 
Det var meget givtigt at spille 45 
minutter hver aften. 

Mona 
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Lisbeth er tildelt Hals Kommunes Fritidslederpris 2004. 
Det er vi meget stolte af i FDF – denne pris er den største anerkendelse, 
man kan få på vore breddegrader inden for frivilligt arbejde. 
 
Søren Nordhald – formand for Kultur- 
forvaltningen – overrakte på  
Borgmesterens vegne prisen ved  
Fastelavnsfesten i Hallen. 
 
Søren Nordhald fremhævede  
bl.a. Lisbeths store engage- 
ment i arbejdet med børn  
og unge gennem 40 år.  
 
Siden 1975 er det FDF  
Vester Hassing, der har haft  
fornøjelsen af Lisbeths store  
indsats både på klasse- og bestyrelsesplan.  
 
Især de mindste FDF`er – PUSLINGENE  
– står Lisbeths hjerte nær. Det er her grundlaget skabes. Børnene elsker 
hende og hun nyder stor respekt i forældrekredsen. 
 
Lisbeth er udøvende i de fleste af FDF`s gøremål – Julestue med tombola, 
uddeling af telefonbøger – den flotte årskalender – redigerering af 
Myretuen og en masse andet – så det er en virkelig ildsjæl, der har fået 
prisen. 
 
Der følger 5.000 kr. med til FDF-kredsen – det er heller ikke at foragte. 
 
 
LISBETH - det er en hæder du har fortjent – endnu engang TILLYKKE. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
INGA GAARN
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Det er FDF Vester Hassing`s  nyerhvervelse. En 
dejlig hytte midt i Hammer Bakker  
 
så glæd jer alle FDF`ere og forældre  !!!!!!!!! 
 
Her skal vi forhåbentlig have mange gode timer og 
oplevelser sammen. 
Grunden er 3.300 m2 og der er alle tiders bålplads. 
Der er ca. 20 sovepladser, en stor pejse- og 
opholdsstue og et godt køkken. 
 

 
 
Der var ÅBENT HUS den 5. februar  
– der var tændt op både inde i 
pejsen og ude ved bålet – rigtig 
hyggeligt en lørdag eftermiddag i 
februar med pølser og snobrød. 
 
 

 
 

 

Emilie Hansen  
- vinder af konkurrencen 

Snobrød på bålpladsen 
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Hytten fik navnet Myrebo – der var udskrevet 
en konkurrence om navnet – her vandt Emilie 
Hansen. 
 
Erik Aaen havde på forhånd lavet en planke 
med det nye navn, så det var klar til 
afsløringen – så nu er GRØNNEBO blevet til 
MYREBO – vores blå hytte. 

Afsløringen blev foretaget af Frederik Lund. 
 
Alle der ikke nåede at komme forbi den 5. februar – skal være VELKOMNE 
ved først given lejlighed - hytten er et besøg værd. 
 

 
Inga Gaarn 

 
 

 

Frederik Lund afslører navnet 

 Myrebo -  Søhusevej 42 – Hammer Bakker - Vestbjerg 
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 Trommer: Johannes Bengtson (Ssssh, Johannes, der er presse) 
 Bas: Jacob Åen (Jacob o æ bas) 
 Guitar: Martin Jørgensen (God for en hel citronmåne med krymmel) 
 El Guitar: Rasmus Åen (har taget orlov efter prøveoplæring som kommis) 
 Piano: Jesper Haukrogh (høj og tynd og altid sulten) 
 Keybord: Kasper KC Christensen (også altid sulten) 
 Harmonika/ 
 Trompet: Jørgen P (den lidt for gamle) 
 Sang: Heidi Højer (skolelærer og til tider lidt stram i betrækket) 
 Sang: Mette Åen (Jacob o æ bas´s lille søster, en bestemt ung dame) 
 Lyd: Søren Larsen (Snedker Søren) 

Hva´ lawer FDF´s Rock Band ”The 
Blue Ones Feat. Jørgen P.”, også 
omtalt T.B.O., egentlig? 
 
Jow, jow; 
 
Bandet er jo en del af V/Ø 
Hassing musikkreds, der øver i 
FDF bygningen Birken, i Gandrup 
hver mandag. Vi er en 9-10 med-
lemmer der godt kan lide at ”fyre 
den af” og vi består af: 

Nu er det sådan, at hvis det skal 
være rigtig sjovt at spille musik, 
skal der helst være nogen at 
spille for, - og noget at øve hen 
til – og vi kan ellers lige fortælle, 
at det har vi – og det er fedt. 
 
Lige i øjeblikket arbejder vi med 
at få en Rockgudstjeneste stablet 
på benene den 1. april i VH kirke. 
Her skal vi have valgt og indøvet 
nogle rocknumre, der er in, – og 
som måske har et lille budskab af 
en eller anden art. Vi skal også 
have valgt et tema mv. i samar-
bejde med Ole Pihl. Vi var med til 
at lave en sidste forår i Ø. Has-

sing Kirke - det slap vi vist 
nogenlunde fra. 
 
Hvis vi lige skal prøve at ridse op, 
hvad vi har deltaget i det sidste 
årstid, kan vi jo starte med musik 
2004 i Aalborg sidste sommer, 
hvor vi var en del ude at spille i 
Aalborg City – det var hyg´lig. 
 
Ellers synes vi der har været 
mange forskellige arrangementer 

vi har spillet til, som f.eks: 
• Introduktionsgudstjenester 

for konfirmander  
• Busk-dage 
• Julestue arrangementer 
• Juletræsfest (det er sjovt – 

for så kommer nissefar og 
nissemor med godter og det 
hele) 

• Lysgudstjeneste 
• Sing-in i FDF kredse med bl.a. 

nye March og Lejr sange. 
• Lederkurser i distriktet (dér 

er der knald på) 
• Et bryllup eller fødselsdag i 

ny og næ

Fortsættes side 9… 
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Ja vi kunne blive ved; men det er 
netop det der gør, at det sjovt at 
være et band; når der er bud efter os 
og man gerne benytter os, selv om 
det kræver en del citronmåner med 
krymmel eller andre fortræffelige 
skærekager som kan holde sig i flere 
år.. 
 
 

Vi vil da lige nævne at vi heller ikke er blege for at spille en rigtig vals – 
uha, hvor så’n jen æ guer! 

Jørgen Pedersen 
 

 NY TRAILER 
 
SPAR NORD Fonden har tildelt FDF Vester Hassing 10.000 kr. til en ny stor 
trailer. 
 
Det siger vi TAK for   !!!!!!!!! 
 
Traileren er købt og har allerede været i brug en del gange. Der bliver 
god brug for den, nu hvor vi går foråret i møde og alle klasser skal på lejr 
– den skal også fyldes op med telte og proviant m.v. når hele Kredsen 
tager på sommerlejr i København. 
 
Det er en dejlig håndsrækning fra SPAR NORD. 
 
Overrækkelsen af pengene står den lokale Vester Hassing afd. v/Ole Busk 
Hansen for. 
 

Inga Gaarn
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Smid ikke gamle aviser & blade 
væk!  
 
For FDF vil gerne have dem – det 
tjener vi faktisk godt på. 
 
FDF indsamler aviser & blade i 
hele Hals kommune, igen: 
 

• Lørdag den 4. juni 
 
Husk 

Kan du ikke vente til vi kommer 
næste gang, kan du altid aflevere 
aviser & blade ved kredshuset. 
 

 
 
 
Det nytter ikke! 

Afleverer du i kommunens igloer, 
så får FDF ingenting ! 
 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
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Skjorter og lejrudstyr 

I 55° NORD – kredsbutikken i Kredshuset, kan du 
købe skjorter og lejrudstyr. 
 
Butikken sælger også brugte skjorter. 
 
 
Brugte skjorter købes 

Er din skjorte blevet for lille, så sælg den til kredsbutikken.  
Vi giver DKK 100 for din skjorte. 
 
Du kan bestille varer direkte i kredsbutikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åbningstider I butikken 

Butikken i Kredshuset er åben mandag fra kl. 18.30 til 19.00 eller efter 
aftale på tlf. 98 25 75 51. 
 
Tank OK og støt FDF 

Hver gang du bruger dit OK-kontokort, støtter du FDF økonomisk. Sidste år 
fik vi faktisk DKK 13.000 i sponsorstøtte fra OK, så det nytter ! 

 
For at vi modtager støtte, skal din OK-
konto knyttes til sponsorstøtte til FDF. 
Er den ikke dette nu, så kontakt vores 
kasserer og aftal nærmere. 
 
En let måde at støtte FDF!  
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Program – faste møder 

April 
05.04 Cirkusmærke 
12.04 Forberede 

kredsweekend 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend 

19.04 5 km mærket 
26.04 Bondegårdsbesøg 
30.04 Cykelløb til sommerlejr 
 
Maj 
03.05 Ta’ en ven med 
10.05 Strandtur* 
11.05 Fælles kredsmøde 
17.05 Udelege 
24.05 Byløb* 
31.05 Skøre rekorder 
 
Juni 
03- 
04.06 

Puslinge 
teltovernatning 

09.06 Fælles sæson afslutning 
Uge 25 Sommerlejr 
 
 

 

08.03 Besøg af politiet – cykeltjek! 

Information 

Nu går vi ind i de travle og sidste 
måneder af denne sæson. 
Vi skal ud-ud-ud . 
 
 
Til de med * mærkede møder 
regner vi med at få lidt forældre 
hjælp. 
 
 
10/5 kan du hjælpe med kørsel 
24/5 kan du ”være post” 
 
 
2 spændende opgaver som du 
ikke kan sige nej til. 
 
 

 
 
 
Puslingeteltovernatning ved 
Kredshuset bliver vores egen 
afslutning på et godt puslingeår. 
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Program – faste møder 

April 
06.04 Bålaften 
13.04 Forberedelse til 

kredsweekend 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend 

20.04 Signalmærket 
27.04 Sporhund (aftryk/gips) 
30.04 Cykelløb til sommerlejr 
 
Maj 
04.05 Vandrermærket 

• 5 km/1. års –  
Mødetid kl. 18.45 

• 8 km/2. års -  
Mødetid kl. 18.00 

Forventet fælles 
hjemkomst kl. 20.30 

11.05 Fælles kredsmøde 
18.05 Gandrup Havn – 

medbring evt. fiskenet, 
glas (bringes/hentes) 

25.05 Udelege 
 
Juni 
01.06 Tumlingeaften i Myrebo  

Søhusevej 42, Vestbjerg 
08.06 Afslutning 
09.06 Fælles afslutning 
Uge 25 Sommerlejr 
   

              

Information 

Så går vi foråret i møde og 
tilbringer mere tid udendørs. 
 
Siden sidst har vi bl.a. lavet 
instrumenter og kan pynte 
skjorten med musikmærket. 
 
Det var en flok engagerede 
tumlinge, som erhvervede 
kokkemærket. 
 

 
 

 
 

Vi laver musikinstrumenter 
Januar 2005 
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Program – faste møder 

April 
07.04 Forberedelse til 

kredsweekend 
14.04 Venskab I Birken* 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend 

21.04 ”Hulehyp” på 
Nørreskindbjerg 

28.04 OL 
30.04 Cykelløb til sommerlejr 
 
Maj 
05.05 Kristi Himmelfart – ingen 

møde 
11.05 Fælles kredsmøde 
12.05 Venskab fra Birken 
19.05 Vi sælger lodsedler – kl. 

17.00 (nærmere besked) 
26.05 Pingo´s fødselsdag 
 
Juni 
02.06 ”Pizza Hot” 
09.06 Fælles sæson afslutning 
Uge 25 Sommerlejr 

Information 

Bemærk:  
Der er * ud for nogle af møderne. 
Dette betyder, at dit barn skal 
bringes og hentes denne aften  
– dit barn får en seddel med hjem 
om tid og sted. 
 
 
Venskabs besøg:  
Det er piltene fra Øster Hassing 
FDF. 
 
Piltene har taget kunstnermær-
ket, hvor vi havde en kunstudstil-
ling for forældre og søskende.  
 
Vi vil gerne sige tak til alle for 
den store tilslutning, en rigtig 
hyggelig aften med fuldt hus. 
 
 
Husk:  

at have din march og lejr med og 
din skjorte på til hvert møde. 
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Program – faste møder 

April 
05.04 Film og råhygge (Tag 

gerne film med) 
12.04 Forberedelse til 

Kredsweekend 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend 

19.04 Kommunikation 
26.04 Kommunikation 
30.04 Cykelløb til sommerlejr 
 
Maj 
03.05 Dipaku 
10.05 Primimad 
11.05 Fælles kredsmøde 
13.05- 
14.05 

Dipaku 

17.05 Fup eller Fakta 
21.05 Operation Dagsværk 
24.05 Hjul 
31.05 Cykelmærke  

(HUSK cykel) 
 
Juni 
07.06 Cykelmærke  

(HUSK cykel) 
09.06 Fælles sæson afslutning 
14.06 Afslutning 
Uge 25 Sommerlejr 
 

Information 

Glæd dig til DIPAKU  
 
DIPAKU er et natløb for alle 
væbnere og seniorvæbnere i 
netværket. 
 
I skal selv stille op i små hold og 
klare jer gennem natten. 
 
 

 
 
 
HUSK 

 
Tøj til ALT slags VEJR
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Program – faste møder 

April 
01.04- 
03.04 

Weekendtur 

07.04 Forberede 
kredsweekend 

14.04 Fri 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend 

21.04 Løb 
28.04 Spille/lege aften 
30.04 Cykelløb til sommerlejr 
 
Maj 
05.05 Fri – ingen møde 
11.05 Fælles kredsmøde 
12.05 Primimad – mødes kl. 18 
19.05 Reb og rafter 
21.05 Operation Dagsværk 
26.05 Paint Ball i skoven 
 
Juni 
02.06 Telte 
04.06 Avisindsamling 
09.06 Fælles sæson afslutning 
Uge 25 Sommerlejr 
 
 

Information: 

 
 
 
Konfirmation 

 
 
FDF ønsker alle 
konfirmander TILLYKKE og Guds 
velsignelse over dagen og 
fremtiden. 
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Program – faste møder 

April 
01.04 Rockgudstjeneste i 

Vester Hassing Kirke 
04.04 Drama/natløb til 

kredsweekenden 
11.04 Oplev H.C. Andersen live
15.04- 
17.04 

Kredsweekend på 
”Klitten” 

18.04 Væg i seniorrum laves 
færdig og en havebænk 

25.04 DIN aften – fra de fede 
seniorkurser på Sletten 

29.04 Rockgudstjeneste i 
Budolfi 

30.04 Cykelløb til sommerlejr 
 
Maj 
02.05 Ledermøde 
09.05 Tur til ”Myrebo”  

– X-files i skoven 
11.05 Fælles kredsmøde 
16.05 Pinse – ingen møde 
21.05 Operation Dagsværk 
23.05 Sport og skøre lege 
30.05 Kanosejlads 
 
Juni 
04.06 Avisindsamling 
06.06 Sommerferieafslutning 

- grill på terrassen 
09.06 Fælles sæson afslutning 
Uge 25 Sommerlejr – på den 

fede måde 
 
Juli 
Uge 30 Seniorcity på Sletten 

Information 

Senior det er cool – det er nu 
man hygger sig bedst. 

Det er her det sker og DU skal 
selvfølgelig være med. 
På ”seniorklassen” er alting 
muligt….. - næsten! 
En aktiv fritid med alt fra luksus 
til primi – valget er DIT. 
 
I FDF Vester Hassing bliver 
seniorer tilbudt at være  
assistenter på en klasse med 
mindre FDFere. Af samme 
grund kan du som senior deltage i 
Landsforbundets kurser, 
som normalt bliver betalt af 
kredsen. 
 
Som senior bliver du medlem af 
Landsdel 1 og får det nye 
landsdels mærke til skjorten. Du 
kan deltage i seniorevents 
og landsdelens populære 
kernekurser. Her mødes du med  
jævnaldrene FDFere fra andre 
kredse.  
 
Et stort hit, som alle seniorer ser 
frem til, er seniorkursus 
på ”Sletten” og ”Work”. See you! 
 
Tjek også senior hjemmesiden:  
www.bluz.fdf.dk 
 

http://www.bluz.fdf.dk
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Program – faste møder 

April 
04.04 Øveaften 
11.04 Øveaften 
18.04 Øveaften 
25.04 Øveaften 
 
Maj 
02.05 Øveaften 
09.05 Øveaften 
16.05 Fri – Pinse 
23.05 Øveaften 
30.05 Øveaften 
 
Juni 
06.06 Øveaften 
12.06 Spille til byfest Biersted 
13.06 Afslutning 
 
 
 

 
 

Information 

Saml Karat kaffe-mærker 

Musikkredsen vil meget gerne 
havde din hjælp til at samle 
Karat-mærker. 
 
For hver mærke du samler får 
kredsen en krone til at lave 
aktiviteter for. 
Det er nemt at samle. Du skal 
blot samle det store Karat–
mærke, der sidder foran på hver 
pakke og aflevere dem i 
kredshuset eller til din leder. 
 
 
 
Er du kommende medlem af 
tamburkorpset?  

Går du i 2. klasse og bliver 
gammel nok efter sommerferien 
til at spille i tamburkorpset. Er 
her et godt tilbud til dig. 
 
Kom og prøv nu - inden 
sommerferien. Måske det lige er 
noget for dig.  
 
Fra mandag den 2. maj er der 
åben for alle som har lyst til at 
prøve. Mon nu du skal spille 
tromme eller bliver det fløjten. 
Kom og prøv det hele. Så kan du 
selv bestemme instrument.   
Er du ældre en 2. klasse - er du 
også meget velkommen. 



 
 

 KONTAKTINFO (*  Kontaktperson) 
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Formand 
Ole Pihl 
Halsvej 272 B 
98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 

Kasserer 
Jens Andreasen 
Ahornvej 3 
98 25 66 00 
jalan@mai l.dk 

Puslinge 
Lisbeth Andreasen* 
Ahornvej 3 
98 25 66 00 
jalan@mai l.dk 

Dorthe Nielsen 
Rolighedsvej 5 
98 25 78 75 
dorthe.nielsen@nordjyske.dk 

Carina Johansen 
Drosselvej 18 
60 15 20 35 
hannemellergaard@mai l.dk 

Troels Serup 
Halsvej 211 
98 25 50 67 
troels.serup@jubiimai l.dk 

Tumlinge 
Inge Bislev* 
Houvej 356 
98 25 67 74 
ib@nb.dk 

Hanne Clemmensen 
Skrågade 2 
98 25 56 46 
 
Birgitte og  
Jan Gaarn 
Haslundparken 21 
98 25 74 44 
gaarn@fdf.dk 

Susanne Andreasen 
Ellevej 17, Stae 
98 25 72 11 
bjarnep@tdcadsl.dk 

Jesper Kulebjerg 
Toftevej 15 
51 90 98 25 
j.kulebjerg@pc.dk 

Simon Madsen 
Meretesvej 3 
96 54 01 10 

Tove Schroeder 
Haslundparken 45 
98 25 55 50 
tsc@fdf.dk 

Pilte  
Lisbeth Østergaard* 
Drosselvej 27 
98 25 71 23 
kure@lite.dk 

Kia Andreasen 
Ellevej 17, Stae 
98 25 72 11 
kisen@fdf.dk 

Jane Simonsen  
Ellevej 5 
98 25 77 41 
janesimonsen@mai l.dk 

Betina Mouridsen 
Krusevej 2 
98 25 64 29 
betinamou@mai l.dk 

Væbnere    
Søren Hansen* 
Vesterbro 85 
9000 Aalborg 
29 72 64 50 
hansen@stordal.dk 

Gitte Rebsdorf 
Drosselvej 16 
98 25 70 47 
gitte_mermaid@yahoo.dk 

Ole Andersen 
Krokusvej 16 
98 25 77 17 
ole-h.andersen@mai l.tele.dk 

 

 

Ken Larsen 
Meretesvej 2A 
98 25 56 10 
kenlarsen@larsen.tdcadsl.dk 

Linda & Klaus 
Nielsen 
Kærsgaard 16 
98 25 53 57 
linda_g_nielsen@fdf.dk 

Tanja Mikkelsen, 
Halsvej 289  
26 85 70 55 
t_musen@hotmai l.com 

Seniorvæbnere 
Helle Krogh Hansen* 
Saxogade 11,1 
9000 Aalborg 
29 25 42 76 
hellekn@hotmai l.com 

Erik Højer 
Skivervej 44 
9362 Gandrup 
98 25 90 20 
shep@mai l-telia.dk 

Steffen Clausen 
Galstersgade 7,3 
9400  Nørresundby 
22 33 21 12 

Søren Larsen 
Aalborgvej 364 
9362 Gandrup 
51 21 16 82 
soren@kjaersminde.dk 

Søren Andersen 

Seniorer    
Heidi og  
Søren Højer* 
Klæstrupvej 79 
9740 Jerslev 
98 10 20 89 
shnet@fdf.dk 

 

 

 

Tamburkorps 
Mona* 40 18 71 28 
Ditte 98 25 90 20 
Line 98 25 72 12 
Randi 98 25 98 80 
 
Web-master 
Linda G. Nielsen 
Kærsgaard 16 
98 25 53 57 
linda_g_nielsen@fdf.dk 

Depot/materiel 
Ole Andersen 
Krokusvej 16 
98 25 77 17 
ole_h.andersen@mai l.tele.dk 

FDF-Butikken 
Tårnvej 10 
98 25 75 51 
Åben mandag 18.30-19.00 

Kredshuset 
Tårnvej 10 
98 25 51 35 

Avisindsamling 
v/Peter Larsen 
Rolighedsvej 4 
98 25 75 51 
hanspeter@kjaersminde.dk 

Myretuen 
Redaktør 
Lisbeth Andreasen 
Ahornvej 3 
98 25 66 00 
jalan@mai l.dk 

Hans Schroeder 
Haslundparken 45 
98 25 55 50 
tsc@fdf.dk 
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 KALENDEREN 
 
Husk at notere… 

April 
01.04 Rockgudtjeneste i 

Vester Hassing Kirke 
01.04-
03.04 

Weekendtur, 
seniorvæbnere 

04.04 Ledermøde 
15.04- 
17.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

30.04 Cykelløb til 
sommerlejr 

 
Maj 
02.05 Ledermøde 
09.05 Infomøde sommerlejr 
11.05 Fælles kredsmøde 
13.05- 
14.05 

Dipaku – natløb for 
væbnere/senior-
væbnere 

19.05 Salg af 
kredshuslodsedler 

21.05 Operation Dagsværk 
 
Juni 
03- 
04.06 

Puslinge-
teltovernatning 

04.06 Avisindsamling 
09.06 Fælles sæson 

afslutning 
Uge 25 Sommerlejr i 

København 
 
 

 

Senere 
Uge 30 Seniorcity på Sletten 
06.08 Deadline for 

indlevering af stof til 
”Myretuen” 

Uge 33 Opstart efter ferien 
28.08 Søndag i Blåt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se også… 

 
Du finder billeder og meget 
andet fra FDF - Vester Hassing 
på internettet: 
 
www.fdf.dk/vesterhassing

  

http://www.fdf.dk/vesterhassing

