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Syng din bøn til Gud 

Mange FDF-møder sluttes med 
aftensangen ”Nu går solen sin 
vej”. Og det er ikke bare en 
aftensang – nej - det er også en 
aftenbøn, lidt ligesom Fadervor! 
Ikke fordi den kan erstatte 
Fadervor, som Jesus har lært os, 
men den kan på en fin måde 
supplere Fadervor. 
 
Be´r du aftenbøn? Det ved jeg, at 
der er rigtig mange, der gør. Også 
mange flere end vi måske tror. Bøn 
er kommunikation og samtale med 
Gud – vores Far. Vi kan be´ med 
vores egne ord eller Fadervor eller 
ordene i en sang – ja – vi kan 
sagtens synge en bøn til Gud. Gud 
elsker også vores sangstemme. 
Prøv engang at synge eller be´ 
”Nu går solen sin vej”. Jeg synes, 
det er en fantastisk bøn. 
 
Ole Pihl 
Sognepræst 
 

1  
Nu går solen sin vej 
for at skinne på andre, 
for alle på jorden har brug for dens lys, 
og de håber og venter 
på dagen, du skaber, 
for kun i din sol, Gud, kan livet fornys. 
 
2  
Nu går landet til hvile, 
og travlheden dæmpes, 
og hjemmene fyldes af aftnens musik. 
Vær med den, kære Gud, 
der må sidde alene, 
og den, der nu slider sig træt på fabrik! 
 
3  
Nu er timen til stilhed, 
til bøn og til tanker, 
til ord, som har vægt, og som kræver et 
svar. 
Kom og rør ved os, Kristus, 
så vi bliver åbne 
for glæden og livet og freden, du har. 
 
4  
Nu er timen, hvor du 
dømmer alt det, vi gjorde, 
som vendte os bort fra vor næste og dig. 
Nu er timen, hvor du 
sletter alt det, der skiller, 
hvor du siger: Kom og vær hjemme hos mig! 
 
5  
Nu går solen sin vej, 
men vi er ikke ene, 
for du, Herre, lever og vender vor frygt, 
så når du er i mørket, 
er det ikke mørke, 
når du er iblandt os, da sover vi trygt. 
 
Holger Lissner 1980. 
Mel.: Erik Sommer 1980 
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Godt NYT-år og LANDSLEJR-år - hvad forventer du af året, du står foran?

Jeg håber, at I FDF´ere og forældre til 
FDF´ere har haft nogle gode oplevelser i 
julen og nytåret. Julen og nytåret er 
forventningernes tid. Nogle forvent-
ninger bliver indfriede andre bliver kun 
ved drømmene. Indfriede forventninger 
gør os glade, og ikke indfriede forvent-
ninger kan gøre os kede af det. Sådan 
er det at være menneske! Men er vi så 
fuldstændig ude af stand til at styre, om 
vores forventninger til vores liv bliver 
indfriede? Nej – det mener jeg ikke. 
 
FDF er stedet, hvor mange 
forventninger til livet kan indfries, og 
dit valg om at være FDF´er – det er et 
aktivt valg, der giver en masse 
muligheder for at indfri nogle af dine 
forventninger til dit liv. Jeg tænker på 
forventninger som – gode venskaber – 
udfordrende aktiviteter – friluftsliv – et 
trygt sted at være, hvor ingen lukkes 
ude – et sted, hvor Guds kærlighed til os 
og vores kærlighed til hinanden flettes 
sammen - store fællesskabsoplevelser. 
Tillykke med dit valg om at være 
FDF´er. 
 
I år er det LANDSLEJR-ÅR, og fra FDF 
Vester Hassing deltager vi 80-100 på 
landslejren. Om landslejren hedder det:  
 
FDF JULSØLEJR 2006 er for alle pilte, 
væbnere, seniorvæbnere og seniorer i FDF 
samt deres ledere. I dagene fra den 5.-14. 
juli 2006 vil 13.000 børn, unge og voksne fra 
hele landet og fra venskabskredse i hele 
verden mødes på FDF Friluftscenter Sletten. 
Her venter dem ni dage med aktiviteter, 
forkyndelse og lejrliv der vil give dem alle 
oplevelser, udfordringer og et nærværende 
fællesskab.  

Jeg deltager selv som en af lejrpræster-
ne og har store forventninger til 
landslejren – det bliver pragtfuldt! 

FDF Vester Hassing er nu en af landets 
største kredse. Vi har aldrig været så 
mange før og er nu mere end 200 
FDF´ere. Som bestyrelse ser vi det som 
yderst vigtigt, at have fokus på vores 
ledere. Vores mål er ikke i første om-
gang at blive flere FDF´ere, for lige nu 
drejer det sig primært om, at give 
FDF´erne i Vester Hassing de bedste 
rammer og muligheder, så så mange 
livsforventninger som muligt kan blive 
indfriet. Lederne er nøglen hertil. I gør 
et kæmpemæssigt og flot arbejde. 
TAK!!  
 
Der er altid store udfordringer, når 
det gælder frivilligt arbejde som FDF. 
Der er ingen faste arbejdstider, og 
glæden ved arbejdet er lønnen. 
Selvfølgelig har vi forventninger til 
hinanden både som FDF´ere, ledere og 
forældre. En positiv og respektfuld 
tilgang til hinanden, hvor vi lytter til 
hinanden og bliver lyttet til, og hvor vi 
beriger hinanden og beriges af hinan-
den, det er vigtigt. En så stor FDF-kreds 
som Vester Hassing, kan kun køre godt, 
hvis vi løfter i flok med forventningens 
glæde som motor. Er der nogle af jer 
forældre eller tidligere FDF´ere, som 
gerne vil være med i dette frivillige 
arbejdsfællesskab og forventningsfæl-
lesskab, så er døren åben. Giv lyd fra 
jer! 
  
Det er dejligt at kunne se FDF Vester 
Hassing som et stort aktiv i både  
Vester Hassing og Stae.  
 
GODT FORVENTNINGENS NYT-ÅR! 
 
Ole Pihl 
FDF-formand, Vester Hassing 
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Fra grønsmutte på Vesterbro 
til leder i Vester Hassing. 

 
- Et tilbageblik af Lisbeth A. 
 
Januar 1956 blev en måned som 
kom til at betyde meget for mig. 
Det var den måned hvor jeg fyldte 
7 år og så var jeg heldigvis gammel 
nok til at blive spejder hos KFUK 
spejder i 20. division på Vesterbro i 
København.  
 
Det var en dag jeg havde set hen til 
med stor forventning. Mine 
forældre var flyttet til København 
fra Vester Hassing, og min mor 
mente ikke vi kunne gå der på 
stenbroen uden at foretage os 
noget fornuftigt.   
 
20. division var på det tidspunkt 
meget stor og fordelt på 6 af 
bydelens kirker, der var omkring 
800 piger med. Julefester blev 
holdt i Folkets Hus (i dag Vega) og 
årets forældrefest blev holdt i 
Tivolis Koncertsal. 
 

Jeg kan mærke suset fra 
koncertsalen, den flotte scene med 
det blå tæppe dannede baggrunden 
for det store tamburkorps, og salen 
med de mange røde stolesæder 
hvor forældre, bedsteforældre og 
søskende var på plads og så 
begyndte den – den store indmarch 
hvor vi alle lige fra den mindste 
grønsmutte til den største leder var 
med. Forrest fanerne – hver kirke 
havde en grønsmutte og en 
spejderfane + divisionsfanen og 
verdensspejderflaget – flot så det 
ud.  
 
Herefter blev der opført skuespil af 
både små og store.  Vi var heldige i 
vores division fordi vi havde Jacob 
og hendes mand Axel. Jacob var 
divisionschef og hendes rigtige 
navn var Fanny Truels Jensen. En 
dame der selv er født og opvokset 
på Vesterbro i en mørk baggård og 
som virkelig har oplevet bagsiden 
af byens medalje (født 1915- død 
1998). Men heldigvis for bydelens 
mange piger havde hun kræfter til 
at starte KFUK spejderne i området 
i januar 1941.  
 
Spejderarbejdet kom til at betyde 
meget for hele min familie. Min 
mor sørgede for, at vi alle 4 piger 
kom med og som en selvfølge kom 
min far med i bestyrelsen.  
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Mor har alle årene været i 
baglandet, klar med en kage når 
det var nødvendigt og altid med på 
sommerlejr som ”tante” – dejligt 
at tænke tilbage på det 
sammenhold det har givet i vores 
familie.  
 
Spejder på Vesterbro ja selvfølgelig 
kan man være det, men med 
brosten og høje huse sætter det en 
grænse for det udendørs arbejde.  
 
Derfor blev der købt en hytte 
”Godset” i udkanten af Hareskoven 
- Jonstrupvang. 20 km fra 
Rådhuspladsen og her cyklede vi ud 
i weekenden når vi havde fri fra 
skole om lørdagen. 
  
Sommerlejr, udenlandsture, 
landslejre og meget mere var der 
på programmet.  
 
Som 17 årig blev jeg flokfører for 
1. flok ved Matthæus Kirken, det 
betød at jeg nu fik ansvar for 25 
piger og nogle yngre medledere. En 
meget blandet forældreflok med 
meget forskellig social baggrund. 
Mange boede i små korridor-
lejligheder i en mørk baggård.  
 
Arbejdet var en meget 
stor/spændende udfordring som 
jeg lærte meget af. Jeg tror min 
tid som fører på Vesterbro har 
dannet baggrund for min 
personlighed og mit arbejde blandt 
børn og unge. Jeg lærte at se og 
forstå at det nytter. 
 

I 1975 flyttede jeg til Vester 
Hassing sammen med Jens, og nu 
var jeg fast besluttet på at holde 
op med det ”spejderpjat”, nu 
skulle der ske noget andet. Men vi 
havde ikke boet i byen ret længe 
før jeg hørte om FDF og blev 
opfordret til at være med i en 
kreds kun med drenge. Det blev en 
udfordring som jeg tog op  (36 
tumlinge på det første hold) og i 
ved jo hvordan det er gået.  
 
Tak fordi i har bakket op om de 3 
sommerlejre til København det har 
betydet meget for mig. 
 
Ja tænk der er gået 50 år. Det har 
været gode år der har givet mig 
meget som menneske, jeg håber 
også at jeg har formået at give 
noget videre igennem mit arbejde. 
 
20. division på Vesterbro består 
endnu og har et Fyrtårn som 
divisionsmærke, divisionens motto 
er: ”Trøstigt fremad tændt er fyret 
– vej kender Han som har styret”. 
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FDF Vester Hassing har lidt uventet fået tilført ekstra midler. I forbindelse 
med lukning af Hals Daghøjskole blev egenkapitalen fordelt efter 
vedtægterne. Vores andel blev DKK 7.500 
 

 

Vores formand modtager 
her checken fra Erik Drejer. 
 
Overrækkelsen fandt sted 
den 15. oktober 2005 på 
Restaurant Havkatten i 
Hals.  
 

 
Ekstra til kredskassen fik vi også fra Landsbyrock 2005 som gav overskud – 
vores andel blev DKK 12.500. 
 
Også fra OK-benzin var der en check på DKK 15.175 for sponsorstøtte. Tak 
til alle jer der har OK-kortet knyttet til FDF for sponsorstøtte, og på den 
måde bidrager med nogle øre for hver liter benzin/diesel. Er du ikke med 
som sponsor, så læs mere side 9. 
 

 VI SIGER TILLYKKE 
Til Erik & Søren Højer med 25 år i Vester Hassing FDF. Tvillingebrødrene 
blev meldt ind den 11. november 1980. Samtidigt vil vi ønske Ditte & Erik 
tillykke med sønnen Frederik. 
 

 LYS TILBAGE I JULEDEKORATIONERNE? 
Smid ikke lysene ud, men aflever dem i kredshuset. Vi vil altid gerne have 
rester af stearinlys, som vi kan bruge til lysestøbning.  



 
 

 SOMMERLEJR 2006 

Myretuen 77/2006 Vester Hassing Side 7

 

Også i år skal vi på sommerlejr! Planlægningen er i fuld gang. 
 
Puslinge og Tumlinge  
skal på lejr I uge 26. Vi skal til Øksedal v/Nibe 

 
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.  
 
Vi glæder os til en spændende lejr. På nuværende tidspunkt er der 93 
forhåndstilmeldte fra FDF Vester Hassing. 
 
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. 
 
 
Lejren er inddelt i forskellige 
boområder. Os fra Landsdel 1 skal bo i 
området Aquilonia (landet mod nord).  
Landsdel1 skal på fortræningslejr i  
weekenden 21.04 – 23.04. Det sker på Knivholt ved Frederikshavn.
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Traditionen tro er FDF Vester Hassing medarrangør i den fælles 
fastelavnsfest i Hallen 
 
 

 
                                           Søndag den 26. februar 
 
 
 
Fastelavnsfesten er et godt samarbejde mellem  
• FDF Vester Hassing 
• Stae Borgerforening  
• Vester Hassing Borgerforening  
• Vester Hassing Rideklub 
• VHG 

 

 LYSGUDSTJENESTE 
Igen I år afholdes der lysgudstjeneste. Det 
er om aftenen den 2. februar kl. 19.00 i 
Vester Hassing Kirke. 
 
Efter gudstjenesten serverer FDF kakao & 
pølser. 

 
 
 

 KALENDER 2006 
Har du ikke fået købt FDFs kalender,  
så kan den købes i butikkerne  
eller bestilles hos Lisbeth Andreasen. 
 
Prisen er DKK 35.
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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 15.175 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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Smid ikke 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. marts 
• Lørdag den 10. juni 

 
Alt slags papir/pap kan bruges. 
 
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 

Januar 
09.01 Øveaften 
16.01 Øveaften 
23.01 Øveaften 
30.01 Øveaften 
 
Februar 
06.02 Øveaften 
13.02 Øveaften 
20.02 Vinterferie 
27.02 Øveaften 
 
Marts 
06.03 Øveaften 
13.03 Øveaften 
20.03 Spille i Vester Hassing 
27.03 Øveaften 
 

 
 

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. 
 

 
 

Julestue 20.11.05. 
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Program – faste møder 

Januar 
03.01 Godt Nytår – Stig og 

Casper spiller op til dans 
10.01 Sneboldkamp / kælketur 
17.01 Besøg på brandstationen 

i Aalborg 
24.01 Lys i mørket 
31.01 Spilleaften 
 
Februar 
02.02 Lys-gudstjeneste i V. 

Hassing kirke 
07.02 Kunstnermærke 
14.02 Kunstnermærke 
21.02 Vinterferie 
26.02 Fastelavnsfest i Hallen 
28.02 Børn i andre lande 
 
Marts 
07.03 Børn i andre lande 
14.03 Tossedag 
21.03 Byløb 
28.03 Sommertid 
 

 
15.11 Teater for forældre. 

Information 

 
05.11 Puslingeweekend 

Rosenbyhytten. 

Nu er første halvdel af 
puslingeåret gået. Det har været 
et dejligt hold drenge/piger.  
 
Lederne ser stadig tilbage på en 
rigtig god weekend. Vi har 
arbejdet med  ”de gule mærker” 
og det fortsætter vi med.  
 
Dejligt med den store 
forældreopbakning til vores 
arrangementer.  
 
I foråret har vi et byløb og her 
regner vi med at posterne skal 
være rundt hos forældrene -  men 
mere om det senere.  
 
Sæt allerede nu X i kalenderen til 
kredsweekenden den 07-09.04 på 
”Klitten”, så børnene ikke går 
glip af denne store oplevelse.



 
 

 TUMLINGE Onsdag 18.45 – 20.15 

Myretuen 77/2006 Vester Hassing Side 13

 

Program – faste møder 

Januar 
04.01 Opstart 
11.01 Reflekser og knob – husk 

knobreb 
18.01 Kend din by 
25.01 Vi laver lejrudstyr 
 
Februar 
01.02 Vi laver lejrudstyr 
02.02 Lysgudstjeneste 
08.02 Signalmærke 
15.02 Signalmærke 
22.02 Vinterferie 
26.02 Fastelavn i hallen 
 
Marts 
01.03 Lommelygtetur – husk 

lygte 
08.03 Sløjdværksted 
15.03 Sløjdværksted 
22.03 Underholdningsmærke 
29.03 Underholdningsmærke 

  

              
 
Tumlingeweekend på Thorup Hede 
Spejdercenter - Flaget hejses

Information 

Vi takker for god forældreopbak-
ning i efteråret.  
 
Særligt imponeret var vi over de 
mange kager til vores weekend-
tur. De smagte godt! 
 
Vi er nu 49 Tumlinge og går et 
aktivt forår i møde.  
 
 
Kredsweekend 

Fredag 07.04 – søndag 09.04 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tumlinge pynter kirken ved BUSK-dag 
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Program – faste møder 

Januar 
05.01 Opstart 
12.01 Sy aften, Lejrpude m.v. 
19.01 Bålkapper 
26.01 Førstehjælpsmærke 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste i Vester 

Hassing Kirke 
09.02 Besøg på brandstation 
16.02 Journalistmærke 
23.02 Vinterferie 
26.02 Fastelavnsfest i Hallen 
 
Marts 
02.03 Journalistmærke 
09.03 Stomp 
16.03 Løb 
23.03 Lejrkokkemærke 
30.03 Lejrkokkemærke 
 

 

 
Søndag i blåt 

Information 

Vi tager allerede nu, hul på noget 
af forarbejdet til landslejren, ved 
at mange af de aktiviteter vi 
laver, har relation til landslejr. 
Vi vil også stadig tage mange 
mærker her i 2006. 
 
 
 
Husk:  

Praktisk tøj til alt slags vejr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julestue 
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Program – faste møder 

Januar 
10.01 Førstehjælp 
17.01 Førstehjælp 
24.01 Byløb 
31.01 Bålkapper til Landslejr 
 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste 
07.02 Bålkapper 
14.02 Bålkapper 
21.02 Vinterferie 
26.02 Fastelavnsfest i Hallen 
28.02 ”Vi tar´kampen op !” 
 
Marts 
07.03 Bål og brand 
14.03 Bål og brand 
21.03 Brandslukning og 

Førstehjælp 
28.03 Forebygge lejrmave 
 

Information 

 
 

BUSK dag  
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Program – faste møder 

Januar 
05.01 Bålkapper 
12.01 Bålkapper 
19.01 Find hjem Børge (Ude 

aften) 
29.01 Skøjteaften (søndag) 
 
Februar 
02.02 Bålkapper 
09.02 Stearinaften 
16.02 Vi løber (Ude aften) 
23.02 Strandstol 
26.02 Fastelavnsfest i Hallen 
 
Marts 
02.03 Strandstol 
09.03 Bowling aften 
16.03 Rafter (Ude aften) 
23.03 Rafter (Ude aften) 
30.03 Mad over bål (Ude aften) 
 
 

Information: 

Køkkenet tager forbehold for 
overraskelser. 
 
 
 
 

 
 

BUSK dag 
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Program – faste møder 

Januar 
09.01 Program weekend – 

opstart efter ferien 
13.01- 
15.01 

Weekendtur 

16.01 Fri 
23.01 Sanser eller sanseløs 
27.01- 
29.01 

Lederskole kurser på ØU 

30.01 Fri 
 
Februar 
02.02 Lys-gudstjeneste i 

Vester Hassing Kirke 
06.02 Find Holger 
13.02 Bestem selv 

(13.-17. Feb. 7.-8. 
klasses kursus på 
Limbjerggård og 
Rysensteen) 

20.02 Ferie 
(20.-24. Feb. 7.-8. 
klasses kursus på 
Limbjerggård og Vork) 

26.02 Fastelavnsfest i Hallen 
27.02 Hyperaktive 
 
Marts 
06.03 Hyperaktive 
13.03 Plask! Plask! 
20.03 Planlægningsmærke 
27.03 Trangia løb 

Information 

 

 
 

Seniorcity 2005 på Sletten. 

 



 
 

 SENIOR + Onsdag 19.30 – 21.30 

Side 18 Vester Hassing Myretuen 77/2006

 

Program – faste møder 

Januar 
04.01 Bambi på glatis 
11.01 Pong Pong 
18.01 Fdf på dansegulvet 
25.01 Vi vasker os bag ørene 
 
Februar 
01.02 Vi griner af det 
02.02 Lysgudstjeneste 
08.02 Tillykke Mary 
15.02 The Big Twister 
22.02 Vi lægger masken 
26.02 Kan du gætte hvem jeg 

er? 
 
Marts 
01.03 Surprise 
08.03 Find et punkt 
15.03 Indstilling af GPS´en 

”Friaften” 
17.03- 
19.03 

Vi overlever en weekend 

22.03 Vi sparker dæk ”Projekt 
terrasse” 

29.03 Indstil uret til 
sommertid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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" 
 
 
 



 
 

 KONTAKTINFO (* Kontaktperson) 

Myretuen 77/2006 Vester Hassing Side 19

 

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 
 
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 40 46 03 85 
Steffen Clausen 22 33 21 12 

 
Senior +    
Jesper Kulebjerg* 51 90 98 25 
 
Tamburkorps 
Mona Jensen* 40 18 71 28 
Line Pedersen 98 25 72 12 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
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 
tsc@fdf.dk 
 



  
 

 KALENDEREN 
 

  
 
 

Husk at notere… 

Januar 
09.01 Ledermøde 
13.01- 
15.01 

Weekendtur, Seniorer 

28.01- 
29.01 

Kursus på Ø.U. 

30.01 Sommerlejrmøde / 
puslinge-tumlinge 

 
Februar 
02.02 Lysgudstjeneste i 

Vester Hassing Kirke 
03.02- 
04.02 

Lederweekend i 
Myrebo 

06.02 Ledermøde 
13.02- 
17.02 

7.-9. klasses kursus 
Limbjerggård & 
Rysensteen 

20.02- 
24.02 

7.-9. klasses kursus 
Limbjerggård & Vork 

26.02 Fastelavnsfest i Hallen 
 
Marts 
01.03 Deadline for 

indlevering af stof til 
”Myretuen” 

04.03 Avisindsamling 
06.03 Ledermøde 
17.03- 
19.03 

Weekendtur, Senior+ 

 
 

 

Senere 
03.04 Ledermøde 
07.04- 
09.04 

Kredsweekend på 
Klitten 

13.04- 
17.04 

Påskekursus 

21-04- 
23-04 

Fortræningslejr til 
Landslejr på Knivholt, 
Frederikshavn 

01.05 Ledermøde 
08.06 Kredsafslutning 
10.06 Avisindsamling 
Uge 26 Sommerlejr Øksedal 

v/Nibe 
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 


