
 

 
 
 
 
 
 

Nr. 76   September – December 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indhold 
FDF og kirken 2 
Formanden har ordet 3 
Sommerlejr 2005 - København 4-6 
Sommerlejr 2006 7 
Telefonbøger 7 
Diverse information 8 
Nyt fra butikken  9 
Avisindsamling 10 
Programoversigt – faste møder 11 – 18 
Kontaktinfo 19 
Kalenderen 20 

Sommerlejr 2005, København: Besøg i Folketinget 



 
 

 FDF OG KIRKEN 

Side 2 Vester Hassing Myretuen 76/2005

 

Hvor er dit dåbslys? 

Ja – hvor er det henne? Måske har 
du ikke et. Alligevel kan du jo godt 
være døbt - og det er også det 
vigtigste - men mange har et 
dåbslys i dag.  
 
I Vester Hassing Kirke får alle 
nydøbte et dåbslys med hjem. 
Dåbslyset er et tegn på, at vi er 
døbte og derfor hører sammen 
som døbte og hører sammen med 
Jesus. Alle døbte har fået Jesus 
til bror! Og det gælder både store, 
små, tykke, tynde, drenge og 
piger, børn, unge, voksne og 
ældre, om vi går i skole eller på 
arbejde. Det er en af de ting, 
dåbslyset er et tegn på!  
 
Tænk på et træ med grene! Alle 
døbte er en gren på det store 
kristne fællesskabstræ. Vi hører 
sammen på en speciel måde. Og 
dette fællesskab oplevede vi på en 
stærk måde, da vi på 
sommerlejren til København var i 
Tivoli.  
Da vi gik derinde med vores flotte 
BLÅ skjorter på – ja – så kunne vi 
tydeligt se, at vi hørte sammen. 
Hvis vi blev væk fra hinanden, så 

kunne vi bare gå hen til en anden 
med en FDF skjorte på. Det var 
trygt! 
 
For   

• det at have et sted at 
høre til  

• det at være en del at et 
godt fællesskab 

• det at være en del at et 
fællesskabstræ  

• det gør, at vi kan føle os 
TRYGGE! 

 
Sådan er det at være FDF´er! For 
her er vi netop en del at et stort 
godt fællesskab. 
Sådan er det at være kristen og 
være døbt! For her er vi også en 
del at et større fællesskab – både 
et fællesskab med Jesus og med 
alle døbte. 
 
Kærlig hilsen 
Ole Pihl 
Sognepræst 
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Fællesskab Drømme Fuld udblæsning 
Velkommen til en ny FDF-sæson. Det skal være både hyggeligt, skørt og 
udfordrende af være FDF´er. Derfor skal et trygt FÆLLESSKAB være 
rammen om en lang række af spændende aktiviteter, som ligger klar eller 
stadigvæk er på tegnebrættet for sæsonen 2005/06. Jeg ved, at mange 
engagerede og dygtige ledere står klar med store oplevelser, som vil 
opfylde mange FDF´eres DRØMME, og så er der LANDSLEJR - spændende.  
Jeg fornemmer, at brændstoftankene hen over sommeren er blevet fyldt 
op hos både ledere, børn og unge. Jeg er sikker på, at alle nu er klar til 
at være FDF´ere for FULD UDBLÆSNING! – velkommen i DIN klasse!  

Bestyrelsen i FDF Vester Hassing føler selvfølgelig et stort ansvar for 
trivsel og sikkerhed i foreningen for både børn, unge og voksne. I den 
sammenhæng vil jeg som formand orientere Jer forældre om, at vi i 
henhold til gældende lovgivning har indsamlet pædofiliattester blandt 
vores ledere over 18 år. Dette har vi gjort for at skabe større tryghed 
blandt både ledere og børn. 

Hen over sommeren er der vokset endnu en livsbekræftende gren ud på 
Vester Hassings FDF-træ. Vi byder nemlig hermed en ny klasse ”Senior +” 
Velkommen! Dejligt at der nu er et sted for jer, der er blevet for 
”gamle” til at være seniorer. Også dejligt at mange af Jer er med til at 
trække et stort læs som daglige ledere. Til alle ledere  og 
praktiske”grise” J – TAK for engagement, arbejde, glæde og vilje. Uden 
jer vil der ikke være noget, der hedder FDF Vester Hassing!    

Myrebo - vores hytte i Hammer Bakker - har henover sommeren fået en 
FLOT ansigtsløftning. Der er blevet malet, tapetseret, gjort rent, sat 
vægge op, skiftet dimser og meget mere. En STOR TAK til alle, der har 
hjulpet og bakket op om renoveringen. Myrebo er lejet meget ud i 
efteråret. Økonomien ser meget fornuftig ud. Og så har vi vores egen 
hytte, som mange af klasserne i årets løb vil benytte. Det er et scoop! – 
synes jeg. Hytten får sin egen hjemmeside - www.hyttenmyrebo.dk – 
den går i luften snarest! 

Jeg ønsker alle FDF´ere i Vester Hassing en 
kanon sæson for FULD UDBLÆSNING. Jeg 
håber at mange DRØMME vil blive opfyldt, og 
at I vil opleve et livgivende, trygt og berigende 
FÆLLESSKAB i FDF Vester Hassing. 

Glad sommerhilsen  -  Ole Pihl 
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146 fra FDF Vester Hassing var i uge 25 i København. En uge med solskin 
sikrede en oplevelse for livet.  
 
På www.fdf.dk/vesterhassing kan du se meget mere fra turen. Billeder 
kan fås på cd for DKK 20 ved bestilling på hjemmesiden eller hos Linda G. 
Nielsen.  
 
Fra Piltene har vi modtaget følgende dagbog: 

 
Lørdag 18.06.2005, kl.9.45 var der afgang fra 
skolen med kurs mod lejren ”Jonstrupvang” i 
Ballerup. Da vi ankommer til lejren skal 
piltene have slået deres telte op, de blev delt 
op og skulle så hjælpe hinanden med at få 
rejst teltene, med hjælp fra lederne. Da alle 
var på plads var der aftensmad og lejrbål. 
Piltene spiser ude sammen med væbner og 
opefter. Der gik lidt tid inden der var ro denne aften, alt var spændende. 
 
Søndag 19.06.2005 kl.10.00 var der gudstjeneste som Ole Pihl stod for. 
Vi var så heldige selv at have vores egen præst med på sommerlejr, som 
gjorde det til en helt speciel oplevelse. Væbner og opefter tog på hike 
lige før middag. Piltene skulle stå for lejrbål denne aften, så det gik 
eftermiddagen med at arrangerer. Piltene fik lavet et rigtig godt program 
for lejrbålet denne aften, og som sluttede af med ”få det fattet”. Inden 

vi skulle til ro, snakkede vi om vores hike, som 
vi skulle på i morgen og hvad vi hver især 
skulle pakke. 
 
Mandag 20.06.2005 skulle piltene efter 
morgenmad og andagt pakke deres rygsæk, så 
var der tut inden afgang på hike. Vi havde 
vores frokost med i rygsækken som vi spiste i 

skoven undervejs. Da vi kom til det kredshus som vi havde lånt af 
Smørrumneder FDF, gik vi ned i byen for at købe is, slik, chips og 
sodavand til at hygge os med. Da vi kom tilbage skulle vi have bygget 
bivuakker som vi skulle sove i. Det var nogle flotte bivuakker som piltene 
fik lavet. Så var der aftensmad, som bestod af burger, lækkert. Tak til 
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Peter som havde forberedt det hele, så vi kun skulle stege bøffer og 
varme bollerne. Vi hyggede om lejrbålet med sang, inden det var godnat, 
det var lidt spændende at skulle sove i bivuak.  
 
Tirsdag 21.06.2005 stod vi tidligt op, da vi 
skulle have pakket og ryddet op, så vi kunne 
komme videre på vores hike. Vi satte kurs mod 
Værløse. Da vi kom til Måløv handlede vi ind 
til frokost, som vi senere spiste inde i skoven. 
Da vi havde spist frokost holdt vi vores andagt. 
Lige inden vi skulle videre, blev vi spurgt om vi var raske på at gå en lille 
omvej inden vi var hjemme, for så ville vi gå ind til Værløse og finde en 

svømmehal og hygge os der. Da blev der stor 
jubel, det ville vi gerne, vi trængte til at blive 
svalet af. Derefter gik turen hjem til lejren 
gennem skoven. Vi kom hjem til lejren 
kl.17.00 ved godt mod. (Vi har ca. gået 20 km 
i alt, på vores hike). Så der var afslapning 
indtil vi skulle spise. Sluttede dagen af med 
lejrbål og udgaven af ”få det fattet”. 

 
Onsdag 22.06.2005 skulle vi til København og slutte aftenen i Tivoli. 
Efter frokost gik vi ned til Ballerup station, vi skulle med S-tog ind til 
København. Vi startede med rundvisning i rundetårn, hvor vi skulle tælle 
trappetrin (dagens opgave). Derefter gik vi ind til Rysensteen som er FDFs 
administrative hovedkontor. Vi spiste vores rugbrøds madder i baggården 
og fik en rundvisning. Så gik turen til Tivoli, hvor vi prøvede alle de 
forlystelser som vi havde lyst til og sluttede 
aftenen af med et flot H.C. Andersen show & 
fyrværkeri. Godt trætte ankom vi til lejren 
igen og på hovedet i soveposen. Der var 
hurtigt ro denne aften. 
 
Torsdag 23.06.2005 sov vi længe! Efter 
andagten skrev piltene brev hjem til deres 
forældre. Om eftermiddagen deltog hele lejren i 1-100 løb. Alle morede 
sig. Der var meget varmt, så der var dømt vandkrig for dem som havde 
lyst. Til aften grillede vi, senere var der Sankt Hans bål og underholdning.  
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Fredag 24.06.2005 var der bytur til København, afgang fra lejren kl.9.00 
med bus. Alle var på Københavns Rådhuset, 
hvor vi var oppe i tårnet. Derefter kørte vi til 
Amalienborg, hvor vi så vagtskiftet kl.12.00 
derefter gik vi langs Langelinie til ”Den lille 
havfrue” hvor vi spiste vores frokost, inden vi 
skulle på havnerundfart. Vester Hassing FDF 
havde en båd helt for sig selv, en spændende 
tur på 45minutter i 32 graders varme.  

Derefter var Puslinge, Tumlinge og Piltene en 
tur på Christiansborg Slot, hvor vi var på en 
guidet rundvisning. Vi var også en tur i 
folketinget hvor vi fik en rundvisning af 
Rasmus Prehn, som er onkel til en af 
puslingene. På hjem turen måtte chaufførerne 
stoppe på en tankstation så vi kunne købe is og 
slik, der var jo lommepenge som brændte i 

lommerne. Den sidste aften på lejren blev rundet af med lejrbål og 
andagt, samt sidste afsnit af ”få det fattet”. Da alle piltene var faldet i 
søvn og lå godt nede i deres soveposer og sov nok så sødt, blev de vækket 
og skulle på natløb, det hører sig til når man er på lejr!  
 
Lørdag 25.06.2005 var det tid til at få 
teltene pakket sammen da vi havde spist 
morgenmad. Det skulle gå lidt stærkt, da det 
truede med regn. Vi nåede lige akkurat at få 
pakke det sidste telt sammen inden det gav 
sig til at regne, den første regn på hele 
lejren. Med afgang fra lejren kl.11.00 nåede 
vi lige at komme i tutten og få tanket 
slikdepotet op. Så gik turen hjem til Vester Hassing, mere eller mindre 
trætte og beskidte. Vi kunne alle sige ”tak for en god sommerlejr”. 
 

Lisbeth Ø. 
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Også I 2006 skal vi naturligvis på sommerlejr! Selvom der er længe til, er 
planlægningen allerede I fuld gang. 
 
Puslinge og Tumlinge  
skal på lejr I uge 26. Endnu er ikke endeligt fastlagt, hvor lejren afholdes 
– men reservér datoen I kalenderen! 
 
Øvrige (fra Pilte og op)  
skal naturligvis på Landslejr. FDF afholder landslejr hvert 5. år med 
mange tusinde deltagere. I år hedder lejren  - FDF JULSØLEJR 2006, og 
løber af stabelen 5. juli – 14. juli 2006. Vores kontaktperson er Ken 
Larsen. 

FDF JULSØLEJR 2006 afholdes på FDFs eget lejrområde - FDF Friluftscen-
ter Sletten - midt i Danmarks smukkeste natur i det midtjyske søhøjland 
ved foden af Himmelbjerget. FDF Friluftscenter Sletten tæller 222 tønder 
land der både består af skov, kuperet terræn, åbne arealer, vand og 
vildmark.   
 

Der kan læses mere om lejren på www.fdf.dk/landslejr. 
 

 TELEFONBØGER 
 
Også uddeling af telefonbøger bidrager til kredsens økonomi. I Maj og 
September uddeler vi 5.000 bøger, som giver os DKK 24.000. Uddelingen 
er en forældreopgave. Er der forældre, der har lyst til at give en hånd 
med, så kontakt Lisbeth Andreasen. 
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Søndag den 30. oktober inviteres 
du og hele familien til guds-
tjeneste i Vester Hassing Kirke. 
 
Mød op i FDF-skjorten. 
 
Gudstjenesten starter kl. 10.30. 

Efter 
gudstjenesten 
inviteres alle 
til gratis 
frokost I 
sognegården 
 

 

 KONTINGENTBETALING 
Kontingent for 2005/06 er DKK 400 – girokort betales i november måned. 
Børnene får en sangbog March & lejr. 
 

 KREDSHUSLODSEDDEL 
I løbet af nul komma fem var lodsedlen udsolgt i år – dejligt. FDF vil 
gerne her benytte lejligheden til at sige TAK til alle, der har købt,  
skænket gevinster, har solgt eller været med til at fremstille lodsedlen. 
 
Uafhentede gevinster. Henvendelse: Hvolgården 74 – tlf.: 98 25 67 80. 
 

 JULESTUE 
Husk julestuen den 20. november i kredshuset. Har du lyst til at bidrage 
med gevinster, så ring til Lisbeth Andreasen. 
 

 SKANSESPIL, LANDSBYROCK 
 
En stor TAK til de FDF´ere der var med som nattevagter i Hals og til at 
gennemføre Landsbyrock i Vester Hassing. Jeres frivillige arbejde giver 
penge til kredsen og er således med til at holde kontingentet nede. 
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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. 
 
Når du bestiller varer direkte i kredsbutikken, får kredsen støtte i form af 
bonus. Bestiller du via internet, får vi ingen støtte! 
 
 
 
 
 
 
 
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 (Peter Larsen). 
 
Tank OK og støt FDF 

Hver gang du bruger dit OK-kontokort, støtter du FDF økonomisk. Sidste 
år fik vi faktisk DKK 12.500 i sponsorstøtte fra OK, så det nytter ! 

 
For at vi modtager støtte, skal din OK-konto knyttes ti l sponsorstøtte ti l FDF. 
Er  den ikke dette nu, så kontakt vores kasserer og aftal nærmere. 

 
Har du intet kontokort, så få et  
den 24. september på OK-tanken i 
Vester Hassing, hvor FDF står klar! 
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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 10. 
september 

• Lørdag den 3. december 
 
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 ! 
 
Det nytter 

Sidste år tjente vi DKK 8.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
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Program – faste møder 

September 
05.09 Øveaften 
12.09 Øveaften 
19.09 Øveaften 
23.09- 
25.09 

Stævne i Storvorde 

26.09 Fri efter Stævne 
 
Oktober 
03.10 Øveaften 
10.10 Øveaften 
17.10 Fri – Efterårsferie 
24.10 Øveaften 
31.10 Øveaften 
 
November 
07.11 Øveaften 
14.11 Øveaften 
20.11 Spille i Vester Hassing 
21.11 Øveaften 
27.11 Spille i Hals 
28.11 Øveaften 
 
December 
05.12 Juleafslutning 
18.12 Spille i Aabybro 
 

 
 

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 forhindret til en 
øveaften?  

Så husk at melde afbud, så din 
instruktør ikke kommer forgæves. 
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Program – faste møder 

September 
06.09 Store legedag 
13.09 3 km mærket 
20.09 Bål og røg 
27.09 Sang og leg 
 
Oktober 
04.10 Naturmærke 
11.10 Kirkemærke 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Forberede BUSK 
30.10 BUSK dag 
 
November 
01.11 Teatermærke 
04.11- 
06.11 

Weekend 
Rosenbyhytten 

08.11 Teatermærke 
15.11 Vi viser teater 
20.11 Julestue 
22.11 Juleværksted 
29.11 Afslutning 
 
December 
Fri 

 

24.05 Puslinge på byløb. 

Information 

 

VELKOMMEN TIL FDF 

Sang-leg-sjov, - voksne der griner 
bål-snobrød, natur-gåture 
teater-cirkus, lejre og meget 
mere er hvad der venter dig i 
løbet af et FDF-år. 
 
Puslinge får gule mærker. 
 
Weekenden i november er vigtig 
da det er her vi skal rystes 
sammen – derfor håber vi du 
kommer med i Rosenbyhytten.  
 
Også velkommen til jer forældre, 
vi håber på et godt samarbejde. 
 
Opstart efter juleferien 

3. Januar 2006 
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Program – faste møder 

September 
07.09 Dolkemærke 
14.09 Dolkemærke 
21.09 Aslundskoven –  

Børnene bringes og 
hentes på den store P-
plads. 

28.09 Vi laver og spiser 
bålmad 

 
Oktober 
05.10 Naturmærket 
12.10 Naturmærket 
19.10 Efterårsferie 
26.10 Forberede BUSK 
28.10- 
30.10 

Weekendtur, 
Spejdergården – Thorup 
Hede 

30.10 BUSK dag 
 
November 
02.11 Knob 

2. års tumlinge- husk 
knobreb 

09.11 Juleværksted 
16.11 Juleværksted 
20.11 Julestue 
23.11 Julekonens værksted 
30.11 Juleafslutning 

  
              

Information 

Velkommen til et nyt FDF år. 
 
Vi håber vi får mange hyggelige 
timer sammen i et godt 
fællesskab. 
 
Det er en god ide altid at have 
tøj på der må blive snavset og 
altid tøj der passer til vejret. 
 
 
Opstart efter juleferien 

4. Januar 2006 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tumlingeaften i Myrebo 
Juni 2005 
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Program – faste møder 

September 
01.09 Mad over bål 
08.09 Cykeltur til fjorden 

(Husk cykelhjelm) 
15.09 Vi finder vej 
22.09 Vi finder vej 
29.09 OL 
 
Oktober 
06.10 Skovløb 
13.10 Raftemærke 
20.10 Efterårsferie 
27.10 Forberede weekendtur 
28.10- 
30.10 

Weekend i Myrebo 

30.10 BUSK dag 
 
November 
03.11 Vi laver nisser og andre 

gevinster 
10.11 Vi laver nisser og andre 

gevinster 
17.11 Bageværksted 
20.11 Julestue 
24.11 Juleafslutning 
 

December 
Vi holder juleferie. 

 

Information 

Som pilt kan du snitte i træ, lave 
bål, lære at bygge med reb og 
rafter, koder og morse, fede 
lejrture. 
 
Piltene skal igen i år tage mange 
mærker, de er grønne 
 
 
 
Husk:  

Vi skal være meget ude i 
naturen, så det er vigtigt at du 
har praktisk tøj på, som passer til 
vejret. 
 
 
Opstart efter juleferien 

5. Januar 2006 
 

 

Hike – Sommerlejr 2005 
 



 
 

 VÆBNERE Tirsdag 19.00 – 21.00 

Myretuen 76/2005 Vester Hassing Side 15

 

Program – faste møder 

September 
02.09- 
04.09 

Aktivlejr 

06.09 Lodsedler 
13.09 Primimad 
20.09 Boldspil 
27.09 Bolde i luften/ 

fortræning til landslejr 
 
Oktober 
04.10 Endnu flere bolde i 

luften/fortræning  til 
landslejr 

11.10 Orienteringsmærket 
18.10 Efterårsferie 
25.10 Orienteringsmærket 
28.10- 
30.10 

Hyttetur 

30.10 BUSK dag 
 
November 
01.11 Fri 
08.11 Juleknas 
15.11 Huller i tænderne 
20.11 Julestue 
22.11 Vi ”splejser” om det 
29.11 Det store julebad 

Kl. 18 ved kredshuset. 
DKK 30. 

 

December 
06.12 Juleafslutning 
 

Information 

Forældrekørsel  
 
Der påregnes forældrekørsel den 
29.11. 
 
 
 
HUSK 

 
Til alle møder skal I regne med at 
vi skal være udendørs og kan 
blive beskidte, da program-
ændringer kan forekomme 
 
Opstart efter juleferien 

10. januar 2006. 
 
 
 

 
 

Cykelløb 2005 
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Program – faste møder 

September 
01.09 Tip en 13´er 
02.09- 
04.09 

Aktivlejr 

06.09 Lodseddelsalg 
15.09 Nå himmelen 
22.09 Nå himmelen 
29.09 Svømmehal 
 
Oktober 
06.10 Orienter dig 
13.10 Orienter dig i kulden 
20.10 Bålkappe 
27.10 Bålkappe 
30.10 BUSK dag 
 
November 
03.11 Over stok og sten 
10.11 Strandstol 
11.11- 
13.11 

Hyttetur 

17.11 Strandstol 
20.11 Julestue 
24.11 Løb 
 
December 
01.12 Gang i bolcheriet 
09.12- 
10.12 

Afslutning, 
videomarathon 

 

Information: 

Der tages forbehold for trykfejl 
og udsolgte varer! 
 
 
 
 

 
Sommerlejr 2005: Besøg i 

Christiania. 
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Program – faste møder 

September 
02.09- 
04.09 

Lederskole 

05.09 Pionering 
12.09 Fri 
16.09- 
18.09 

Weekendtur 

19.09 Fri 
26.09 Svømmetur kl. 18.00 
 
Oktober 
03.10 Primimad 
10.10 Kursusaften 
17.10 Efterårsferie 
24.10 Kursusaften 
30.10 BUSK dag 
31.10 Fri 
 
November 
07.11 Skøjtetur kl. 18.00 
14.11 Bolcher 
20.11 Julestue 
21.11 Julegaver 
28.11 Julegaver 
 
December 
05.12 Forberede afslutning 
12.12 Juleafslutning 

Information 

Kære kommende seniorer. 

Ord kan ikke beskrive, hvor 
meget vi glæder os til juleaften, 
og selvfølgelig til at se jeres 
smilende ansigter igen! 
 
Husk altid den varme stribede 
sweater og de gule gummistøvler. 
 
Lidt bestikkelse til lederne vil 
også falde i god jord, og måske 
bliver DU fri for opvasken! 
 
Vi glæder os til en masse vilde, 
pinlige, uhyggelige og hyggelige 
oplevelser med jer. 
 
Vi ses  
 
- Seniorlederne. 
  

 
 

Seniorcity 2005 på Sletten. 

 



 
 

 SENIOR + Onsdag 19.30 – 21.30 
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Program – faste møder 

September 
02.09- 
04.09 

Lederskole 

07.09 Wokmad 
10.09 Avisindsamling 
12.09 Ledermøde 
14.09 Swingtur 
21.09 Spilaften 
28.09 Projekt terasse 
 
Oktober 
02.10 Be the Flintstones 
03.10 Ledermøde 
05.10 Tur til Myrebo 
12.10 Surprise aften 
19.10 Efterårsferie 
26.10 Surprise aften 
30.10 BUSK dag 
 
November 
02.11 Væg i seniorrum 
07.11 Ledermøde 
09.11 Bibelmærke 
16.11 Vandkamp 
19.11 Skøjtetur på 

Klostertorvet 
20.11 Julestue 
23.11 Intet møde 
25.11- 
27.11 

Vandreweekend, Myrebo 

30.11 Møbelpolstring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December 
03.12 Avisindsamling 
07.12 Bowling 
14.12 Julebag 
17.12 Juleafslutning 
21.12 Julehygge 
28.12 Ferie 
  
 
Information 

"Senior + er klassen for dem, der 
ikke er rigtig voksne og ikke rigtig 
børn! 
 
derfor mødes vi hver onsdag 
aften, til hygge og skøre påfund 
med masser latter og kaffe til.. 
 
vi skal opleves" 
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Formand 
Ole Pihl 98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 

 
Kasserer 
Jens Andreasen 98 25 66 00 
 
Kredskontaktperson 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
Casper Jensen  
Stig Serup  
Troels Serup 98 25 50 67 
Susanne Svendsen 98 25 77 47 
 
Tumlinge 
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Anja Jensen  
Mogens Lund 98 25 64 14 
Simon Madsen  
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 98 25 71 23 
Brian Andreasen 30 33 83 27 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Anne Eske 
Martin Jørgensen 
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
 
Væbnere    
Erik Højer* 98 25 90 20 
Søren Andersen  
Birgitte Gaarn 98 25 74 44 
Jesper Kulebjerg 51 90 98 25 
Søren Larsen 51 21 16 82 
 
Seniorvæbnere 
Søren Hansen* 29 72 64 50 
Claus Skytte Hansen 31 22 72 96 
Tanja Mikkelsen 26 85 70 55 
 
 
Seniorer    
Helle Krogh Hansen* 29 25 42 76 
Kia Andreasen 98 25 72 11 
Steffen Clausen 22 33 21 12 
 

Senior +    
Kia Andreasen* 98 25 72 11 
Jesper Kulebjerg 51 90 98 25 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Brian Andreasen 30 33 83 27 
Line Pedersen 98 25 72 12 
Randi Toft 98 25 98 80 
 
Landslejr 
Ken Larsen* 98 25 56 10 
Ole Andersen 98 25 77 17 
 
PR 
Jan Gaarn 98 25 74 44 
 
Webmaster www.fdf.dk/vesterhassing 
Linda G. Nielsen 98 25 53 57 
linda_g_nielsen@fdf.dk 

 
Depot/materiel 
Ole Andersen 98 25 77 17 
 
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 98 25 75 51 
 
Myretuen 
Lisbeth Andreasen, redaktør 98 25 66 00 
lan123@fdf.dk 

Hans Schroeder 98 25 55 50 
myretuen@fdf.dk 
 



 
 

 KALENDEREN 
 
Husk at notere… 

September 
02.09- 
04.09 

Aktivlejr - lederskole 

03.09 Holdledermøde 
Landslejr 

06.09 Lodseddelsalg 
10.09 Avisindsamling 
12.09 Ledermøde 
16.09- 
18.09 

Seniorweekend 

24.09 FDF på OK-tanken 
 
Oktober 
03.10 Ledermøde 
28.10- 
30.10 

Tumlinge-, Pilte- og 
Væbnerweekend 

30.10 BUSK 
 
November 
04.11- 
05.11 

20+ på Møllegården 

04.11- 
06.11 

Puslingeweekend 

07.11 Ledermøde 
11.11- 
13.11 

Seniorvæbnerweekend 

20.11 Julestue 
25.11- 
27.11 

Seniorweekend 

 
 

 

December 
01.12 Deadline for 

indlevering af stof til 
”Myretuen” 

03.12 Avisindsamling 
 
Senere 
Uge 1 Opstart efter juleferie 
27.01- 
29.01 

 
Lederkursus på ØU 

26.02 Fastelavn 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend på 
”Klitten” 

08.05 Inspirationsdag 
puslinge, tumlinge, 
pilte 

31.05 Ung i FDF, Aalborg 
Uge 26 Sommerlejr puslinge & 

tumlinge 
05.07- 
14.07 

FDF Julsølejr 2006 

 

Se også… 

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

  


