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Gud ser din inderside 

Hvis Gud skal sammenlignes med 
en fodboldspiller, så er det ikke en 
fodboldspiller, der sparker med 
ydersiden. Gud sparker nemlig med 
indersiden. En fodboldspiller ved, 
at et indersidespark er det spark, 
man bruger, når bolden skal 
afleveres præcist. Et ydersidespark 
knækker boldens kurve. Billedet 
viser os, at Gud kan vi regne med. 
Han laver ikke knækkede, 
utilregnelige boldspil med os.  
 
Hvis dit liv sammenlignes med en 
fodboldkamp, som jo består af et 
utal af små kampe/livsudfordrin-
ger, så kan du betragte Gud som 
din medspiller. Det har du bevis 
for, hvis du finder din dåbsattest 
frem. Gud er din medspiller og 
medvandrer i livet. 
 
Og Gud afleverer altid med 
indersiden, men ikke nok med 
det. Han kender dig fuldt ud. Han 
ser ikke på din ydre side – nej – 

han ser din inderside. For Gud 
drejer det sig ikke om dit 
udseende, din karriere, din 
materialisme, din succes, din 
dygtighed, dit antal af venner, din 
nye cykel, din fede mobiltelefon, 
dine individuelle præstationer. Gud 
ser igennem alle disse ydre ting og 
fokuserer på dit indre. Hvilke 
værdier bor der i dit indre? Tro, 
Håb og Kærlighed?  
 
Gud ser dig som sin medspiller, og 
dit spil i livets fodboldkamp er 
afgørende for Gud. Guds mission 
er, at kærligheden, 
barmhjertigheden og fællesskabet 
skal vinde over ondskaben, 
egennyttigheden og egoismen. Vil 
du være Guds medspiller? Ser du 
dig selv som Guds medspiller? Det 
er her, du udfordres til kamp. Og 
Gud jubler, når du sparker 
igennem i kærlighedens, 
barmhjertighedens og fællesska-
bets navn. God kamp! 
 
Ole Pihl 
Sognepræst  
 
Ole Pihl som præst ved 
Indianergudstjeneste på 
puslingenes og tumlinge-
nes super sommerlejr 2006, Øksedal.  
 
Præstekjole eller indianerdragt. Det 
drejer sin ikke om det ydre, men det 
indre – indholdet.  
 
Spændende tanke ikk´! 



 
 

 FORMANDEN HAR ORDET 

Myretuen 79/2006 Vester Hassing Side 3

 

Hvem er FDF Vester Hassing? 
 
FDF Vester Hassing er ikke en person. 
FDF Vester Hassing er et fællesskab. Vi 
er et stort fællesskab bestående af 
mange børn og voksne. Danmarks 5. 
største kreds. Antallet er dybest set ikke 
afgørende, men det afgørende er, at vi 
formår at bevare fokus på fællesskabet. 
FDF Vester Hassing er nemlig et 
fællesskab, der bygger på kristne 
grundværdier om lighed – ikke enshed – 
men lighed i værdimæssig forstand. 
Ingen mennesker har større værdi end 
andre og derfor skal der i FDF-
fællesskabet være plads til alle. Vores 
mål er derfor også at lære hinanden at 
have respekt for hinandens forskellighed 
som mennesker, se styrkerne heri og 
samtidig i trygge rammer udfordre 
hinandens både stærke og svage sider. 
Jeg ser dette som en vigtig lære til at 
kunne leve vores liv glad og frimodigt. 
 
Velkommen til en ny FDF-sæson. Igen i 
år vil jeg pege på, at det både skal være 
hyggeligt, skørt og udfordrende at være 
FDF´er. Når jeg i sommerens løb både 
har oplevet puslingenes og tumlingenes 
sommerlejr i Øksedal ved Nibe og selv 
deltog på landslejren på Sletten ved 
Himmelbjergets fod – ja – så oplevede 
jeg for fuld udblæsning FDF-
fællesskabets hyggelige, skøre og 
udfordrende sider. Jeg ved, at alle vores 
dygtige og engagerede ledere i Vester 
Hassing har taget mange nye ideer, 
oplevelser, erfaringer og ikke mindst 
engagement med hjem, som vi i den nye 
sæson 2006/07 vil komme til at mærke 
genskin af. Jeg ønsker alle ledere go´ 
arbejdslyst! Det glæder mig at netop DU 
frivilligt har valgt at være en del af FDF 

fællesskabet ved at dele dine ressourcer 
ud her. Forhåbentligvis får du mange 
fold igen! Velkommen til en ny sæson til 
såvel nye som gamle ledere 
  
Nyt tiltag: En gruppe ledere, som ikke 
til daglig har mulighed for at bidrage 
med deres ressourcer, arbejder nu på, 
om de i fællesskab kan arrangere nogle 
weekendtilbud for specielt 
seniorvæbnere, seniorer og senior+. 
Klatring er bl.a. på programmet. Dejligt 
om det kan lykkes på denne måde at 
tilbyde vores ungdomsgruppe nogle 
store tillægsoplevelser, og måske vil 
også tidligere FDF´ere på denne måde 
finde lyst til igen at være en del af FDF 
fællesskabet.  
 
Vester Hassing FDF’s bestyrelse byder 
velkommen til forældrerepræsentant 
Jørgen Kjær i bestyrelsen. Vi glæder os 
til at arbejde sammen med dig. Jørgen 
Kjær tager over efter Kirsten Rebsdorf. 
Tak til Kirsten for din mangeårige 
indsats og tak for tilsagn om at vi 
stadigvæk må trække på din 
arbejdskraft.  
 
Ole Pihl 
Formand 

 
 

Tak for en pragtfuld FDF Landslejr 2006! Genoplev lejren på 
www.fdf.dk/vesterhassing via billedserierne med dagbogsnotater. 
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Busturen ned til landslejren var meget lang men 
sjov.. der var sang og snakken o.s.v. og vi spillede 
bus-banko. Gitte fra piltene vandt i vores bus.  
 
Da vi steg af bussen kom Ken, Søren L. og Jesper og 
hentede os, de havde kærren med, så det der var 
meget tungt kom i den.  

 
Gå-turen til lejren var meget lang 
og der var varmt! Da vi ankom til 
lejren hvor vi skulle bo i 10 dage 
fik vi koldt saftevand inde i skoven 
hvor der var skygge – dejligt.… og 
resten af dagen gik med at hente 

rafter, slå telte op o.s.v. 
 

Om aften var der stor velkomst 
lejrbål. Der var godt musik, 
skuespil og mange andre ting. Vi 
hørte om 2 børn, Silje og Theo 
som var blevet tryllet små og vi 
skulle i løbet af lejren være 

med til at finde dem. Om fredagen var vi på et stort løb med en masse 
poster som endte med at man kunne udpege den som havde tryllet 
børnene små. 
 

Vores lejr var stor. Vi havde mange telte og et 
kæmpe spisebord med køkken. Jeg boede i telt 
sammen med Kristine, Gitte, 
Mia, Pernille og Lise. Vores 
præst hjemmefra boede 
sammen med sin familie i et telt 

som vi kaldte Præstegården. Det var smadderskægt 
fordi der altid skete noget sjovt når Ole Præst var 
der. Det var rigtig godt at Gitte Pihl var med, fordi 
hun var sød til at hjælpe os når vi havde brug for det. 
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Senere på lejren startede Væbnermesterskabet, hvor 
vi hver dag var på 4 poster. Vi tjente point til vores 

patrulje og var med i kapløbet 
om at være den bedste patrulje 
i Danmark. Vores patrulje, som 
hed Supergummistøvle, blev nr. 
13. Der var 250 patruljer i alt, så vi er vist lidt seje. 
  
Til det sidste store lejrbål om torsdagen kom Bryan 

Rice og sang for os. Det var fedt!!  Resten af 
skuespillet blev opført, der blev spillet musik og 
givet autografer. Så sku vi hjem til lejren og pakke 
færdig. Næste morgen tog vi af sted og endelig sad vi 
i bussen, der var mange der sov….  Og så var vi 
hjemme…!!!!! 
 
 

Maria H.S.   2. års pilt. 
 
 

 
Udover den personlige oppakning, er der meget med, 

når der er Landslejr. Her er den store sættevogn netop 
ankommet til Kredshuset med ”bagage” til FDF i Hals, 

Øster- og Vester Hassing. 
 

Tak til dem der hjalp med at tømme sættevognen. 
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76 puslinge, tumlinge og ledere var i uge 26 på sommerlejr i Øksedal ved 
Nibe. Lejrens temaet var ”indianere”.  
 
Lørdag & søndag blev vi opdelt i indianerstammer, fik 
indianernavne og fremstillede diverse 
indianereffekter, bl.a. kjoler, smykker buer og pile. 

 
Mandagen var afsat til hike, det 
skulle vise sig at blive en regnvejrshike. Men trods 
regnvejret præsterede puslinge og 1. års tumlinge at 
gå 10 km. 2. års tumlinge var på 14 km. Nej hvor var 
alle våde – men heldigvis var det den eneste dag med 
regnvejr. 

 
Tirsdag var der igen indianerværksteder, inden vi 
onsdag skulle på tur til Nibefestivalen, som 
traditionen tro åbnede med arrangement for børn, 
hvor bl.a. Caroline optrådte. Som alle dage var der 
lejrbål om aftenen. 
 
Efterfølgende blev Nibe Svømmehal besøgt. Det var 
vist første gang, så mange besøgte hallen på én gang! 

 
Torsdag var der stor 
indianerfest, som blev indledt 
med kampe mellem stammerne og velfortjent 
indianermad over bål. Om aftenen var der 
indianergudstjeneste med Ole Pihl som 

”præstehøvding”. 
 
Ef ter oprydningen fredag var vi hjemme igen kl. 16. 
Tak for en superuge! 
 

”Drillende ræv” 
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Søndag den 5. november vil Hjallerup Hallen fyldes med FDF hele dagen 
til et stort indefodboldstævne, hvor børn og voksen vil komme på banen. 
 
Østvendsyssel Netværk som består af 12 kredse er gået sammen om at 
arrangere en stor festlig dag i hallen.  
 
Uanset om du er pusling, tumling, pilt osv. helt op til ledere og bestyrel-
sen skal de på banen til efteråret store oplevelse. 
 
Det vil blive kampe i aldersniveau på den måde at puslinge dyster mod 
puslinge og tumling mod tumling osv. Der kunne godt være en præmie i 
løbet af kampen f.eks. kunne der blive sagt i højtaleren ”Det hold som får 
det næste mål har vundet en præmie til holdet”. 
 
Der vil i løbet af dagen være adgang til svømmehallen, så dagen også kan 
byde på en dukkert i vandet.   
 
Det gælder om at deltage i nogle sjove timer mere end det gælder at 
vinde kampene på banen. Hep på din kreds, dine kammerater det giver 
stemning i hallen.  

 
 
 

 JULESTUE 
Husk julestuen søndag den 26. november i kredshuset. Har du lyst til at 
bidrage med gevinster, så ring til Lisbeth Andreasen. 
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Hjulene i FDF er ikke gået i stå her i sommer til trods for at alle FDF`er 
har været af hus på diverse lejre. 
 
Der skal lyde en STOR TAK til alle, der har taget en tørn og hjulpet til 
ved: 
 
• NATTEVAGT på Skansen i Hals under opførelse af Ronja Røverdatter 
• OPSTILLING og NEDTAGNING af kulisser 
• LANDSBY ROCK  
 

Hilsen  
BESTYRELSEN 

 KONTINGENTBETALING 
Kontingent for 2006/07 er DKK 500 – girokort betales i november måned. 
Børnene får en sangbog March & lejr. 
 

 GRYDER TIL MYREBO 
 
Står du for at skifte gryder  ????? 
Så tænk på Myrebo – vores hytte i Hammer Bakker. 
 
Kan afleveres i Kredshuset. 
Inga Gaarn – tlf.: 98 25 67 80. 
 

 KREDSHUSLODSEDDEL 
TAK til alle, der købte vores lodseddel. 
TAK til alle, der støttede med gevinster, salg og fremstilling. 
 
Der er stadig enkelte uafhentede gevinster. 
Kontakt:  Inga Gaarn – tlf.:  98 25 67 80 
Afhentes:  Hvolgården 74, Vester Hassing .
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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 tirsdag fra kl. 18.00 til 18.30 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!

Ny åbningstid! 
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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 9. september 
• Lørdag den 2. december 

 
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 10.000 på 
at indsamle aviser. 

Vi TAKKER for lån af lastbiler: 
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Program – faste møder 

September 
04.09 Øveaften 
11.09 Øveaften 
18.09 Øveaften 
25.09 Øveaften 
 
Oktober 
02.10 Øveaften 
07.10- 
08.10 

Tamburkorpsweekend 

09.10 Øveaften 
16.10 Efterårsferie 
23.10 Øveaften 
27.10- 
29.10 

Tamburkorps Festival 

29.10 BUSK 
30.10 Aflyst - Fri 
 
November 
06.11 Øveaften 
13.11 Øveafen 
20.11 Øveaften 
26.11 Julestue i Vester Hassing 
27.11 Øveaften 
 
December 
02.12 Julestue i Øster Hassing 
04.12 Juleafslutning 
17.12 Spille i Hals 

 
 

Information 

Saml Karat kaffe-mærker 

Musikkredsen vil meget gerne 
have 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 Karatmærke, 
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. 
 

 
 

Tamburkorps spiller ved julestue 
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Program – faste møder 

September 
05.09 Vi ta´r 3 km mærket. 

Husk godt fodtøj 
12.09 Starter på naturmærket 
19.09 Vi fortsætter på 

Naturmærket og 
forbereder weekendtur 

22.09- 
24.09 

Weekendlejr i 
Rosenbyhytten 

26.09 Sang og leg 
 
Oktober 
03.10 Bål & Røg 
10.10 Vi ta´r Kirkemærke 
17.10 Efterårsferie 
24.10 Vi afslutter Kirkemærke 

og forbereder BUSK-dag 
29.10 BUSK-dag (nærmere info 

senere) 
31.10 Vi starter på 

teatermærket 
 
November 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

07.11 Vi afslutter 
Teatermærket og 
forbereder vores 
teateraften 

14.11 Teateraften for hele 
familien. Afsluttes med 
spisning (FDF er vært – 
nærmere info senere) 

21.11 Juleværksted 
26.11 Julestue 
28.11 Juleafslutning 

Information 

 
Bålhygge fra puslingenes afslutningsovernatning I Myrebo 

 

VELKOMMEN TIL FDF 

Sang-leg-sjov, - voksne der griner 
bål-snobrød, natur-gåture 
teater-cirkus, lejre og meget 
mere venter dig, når du er startet 
som FDF´er i Vester Hassing. 
 
Puslinge ta´r mange mærker – og 
de er alle gule. 
 
Weekenden i september er vigtig, 
da det er her vi skal rystes rigtig 
sammen og lære hinanden at 
kende. Vi håber derfor, at du har 
lyst til at tage med os til 
Rosenbyhytten ved Dronninglund.  
 
Også en stor velkomst til jer 
forældre, som vi håber på et 
dejligt samarbejde med. 

 
Uhm – dejlig mad til vores teateraften 

Opstart efter juleferien 

9. Januar 2007.
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Program – faste møder 

September 
06.09 1 års: Bålmærke 

2 års: Udeleg 
13.09 Fælles bålmad 
20.09 1 års: Dolkemærke 

2 års: Snitteværksted 
27.09 Aslundskoven. Børnene 

hentes og bringes. 
 
Oktober 
04.10 1 års: Dolkemærke 

2 års: Snitteværksted 
11.10 Sangaften 
18.10 Efterårsferie 
25.10 1 års: Byløb 

2 års: Reb & Rafter 
29.10 BUSK 
 
November 
01.11 Kirkemærke 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

08.11 Hyggeaften 
15.11 Juleværksted 
22.11 Juleværksted 
26.11 Julestue 
29.11 Juleafslutning 

  
 
 
 

Information 

Vi ønsker velkommen til en ny 
sæson med nye og spændende 
aktiviteter. 
 
Vi er rigtig mange tumlinge – og 
heldigvis for det! 
 
Af praktiske årsager opdeler vi 
derfor flere af møderne i 
aktiviteter for 1. års og 2. års 
tumlinge. 

 

 
 

Tumlinge på ”opdagelse” i Gandrup Havn,  
Maj 2006 

 

 
 

Nadver på sommerlejr,  
Øksedal Nibe 2006 

 

Opstart efter juleferien 

3. Januar 2007 
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Program – faste møder 

September 
07.09 Lejrkokkemærke/ 

navnemærke 
14.09 Løb i Aslundskoven. 

Børnene hentes og 
bringes i skoven. 

21.09 FDF-mærke 
28.09 FDF-mærke 
 
Oktober 
05.10 FDF-mærke. (Løb i byen) 
12.10 Forældrehygge. 

Landslejr DVD, billeder 
m.v. 

19.10 Efterårsferie 
26.10 Vi laver nisser 
29.10 BUSK 
 
November 
02.11 Vi laver nisser 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

09.11 Vi laver underholdning 
til weekendturen 

16.11 Ingen møde 
17.11- 
19.11 

Hyttetur i Lynghytten i 
Hammer Bakker 

23.11 Vi laver nisser 
26.11 Julestue 
30.11 Juleafslutning 
 

Information 

Husk altid praktisk tøj til alt slags 
vejr. 
 
Den 14. september skal børnene 
bringes og hentes i Aslundskoven. 
 
Piltene vil igen i år tage mange 
grønne mærker. 
 

 
 

Piltehygge på Landslejren 

 
Efter en super god Landslejr, og 
mange gode oplevelser med 
Piltene, som klarede det super 
flot. Det har simpelthen været en 
fornøjelse at have Piltene med. 
GODT GÅET PILTE. 
 
Nu er vi igen klar til at tage fat 
på en ny sæson, med mange gode 
oplevelser sammen med Jer Pilte. 
 
Opstart efter juleferien:  

4. Januar 2007. 
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Program – faste møder 

September 
01.09- 
03.09 

Aktiv lejr 

05.09 Fri 
12.09 Det smager godt 
19.09 På Skattejagt 
26.09 Hygge 
 
Oktober 
03.10 Udsmykning til skjorten 
10.10 Udsmykning til skjorten 
17.10 Efterårsferie 
24.10 Gøgl 
29.10 BUSK 
31.10 Bageaften 
 
November 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

07.11 GPS 
10.11- 
12.11 

Hyttetur 

14.11 Fri 
21.11 Bolchere 
26.11 Julestue 
28.11 Svømmehal 
 
December 
05.12 Juleafslutning 
 

Information 

Husk altid praktisk tøj, der må 
blive beskidt og udetøj. 
 
 
 

 
 

FDF Vester Hassings indgang på landslejren  

 
 
 

 
 

Kartoffelskrælning på Landslejr
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Program – faste møder 

September 
01.09- 
03.09 

Aktivlejr 

07.09 Hul i hovedet 
14.09 Børnefødselsdag  

KO 25 år 
21.09 Kender du stedet 
28.09 Liv eller Død 
 
Oktober 
05.10 Liv eller Død 
12.10 Tip en 13´ner 
19.10 Efterårsferie 
26.10 Hængekøje 
29.10 BUSK 
 
November 
02.11 Hængekøje 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

09.11 Find hjem med din 
hængekøje 

16.11 Aflyst pga. hyttetur 
17.11- 
19.11 

Hyttetur 

23.11 Maskerade 
26.11 Julestue 
30.11 Maskerade 
 
December 
07.12 Juleafslutning 
 
 

Information: 

 
 

Den store fællesgudstjeneste på Landslejren – mere end 20.000 
deltagende! 

 
 

 
 

Stort laserlysshow på Landslejren 
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Program – faste møder 

September 
01.09- 
03.09 

Lederskole 

04.09 SM i Volley 
11.09 Fri 
18.09 Våde tæer? 
25.09 Flamberet mam 
 
Oktober 
02.10 Wroooom…!!! 
09.10 Peter, Hjælp os! 
16.10 Efterårsferie – fri 

Seniorkursus 
23.10 Spil mig 
29.10 BUSK 
30.10 Det spøger 
 
November 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

06.11 Det tar´kegler 
13.11 Surprise 
20.11 Huller i tænderne 
26.11 Julestue 
27.11 Det ser vi på 
04.12 En tur i baljen 
 
December 
11.12 Nu har vi lært det, 

Peter! 
18.12 Nu er det jul.. 

Information 

Sommerferien er gået, varmen er 
ved at forlade os, men så er det 
da altid noget at vi har hinanden 
og har det super sjovt som 
seniorer.  
 

 
Bordfodbold I SeniorCity 

Vi hygger, leger, synger og griner 
til vi falder om af kramper.  
 
Som senior i FDF Vester Hassing, 
går man aldrig trist hjem i seng. 
 

 
 

Fra Seniorcity, Landslejr 2006 



 
 

 SENIOR + Onsdag 19.30 – 21.30 
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Program – faste møder 

September 
06.09 Uden for lands lov og ret 
13.09 Bålaften 
20.09 Sketchs 
27.09 Mand over bord 
 
Oktober 
04.10 Fireball 
11.10 Vandkrig 
18.10 FDFterårsferie 
25.10 Fede idéer efterlyses! 
29.10 BUSK 
 
November 
01.11 Troels´s fødselsdag – 

Tillykke! 
05.11 Fodboldstævne I 

Hjallerup for hele 
Netværket 

08.11 Keglerne vælter 
15.11 Den søde tand 
17.11- 
19.11 

Weekendtur 

22.11 Gokarttur 
26.11 Julestue 
29.11 Vi går i barndommen 
 
December 
06.12 Bambi på glatis 
13.12 Der bor en bager.. 
16.12 Julefrokost! 
20.12 Juleafslutning 
 
 
 
 
 

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) 
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Formand 
Ole Pihl 98 25 60 28 
op@vesterhassingkirke.dk 

 
Kasserer 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Kredskontaktperson 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
 
Puslinge 
Dorthe Nielsen* 98 25 78 75 
Lisbeth Andreasen 98 25 66 00 
Casper Jensen  
Carina Mellergaard  
Stig Serup  
Troels Serup 98 25 50 67 
 
Tumlinge 
Tove Schroeder* 98 25 55 50 
Birgit Adelstorp 
Susanne Andreasen 98 25 72 11 
Inge Bislev 98 25 67 74 
Hanne Clemmensen 98 25 56 46 
Christina A. de Rosche 
Birgitte Gaarn 98 25 74 44 
Mogens Lund 98 25 64 14 
 
Pilte  
Lisbeth Østergaard* 98 25 71 23 
Poul Bislev 98 25 67 74 
Anne Eske  
Martin Jørgensen  
Betina Mouridsen 98 25 64 29 
Lotte Svendsen 98 25 64 65 
 
Væbnere    
Søren Larsen* 51 21 16 82 
Søren Andersen 
Signe Marie Christensen  
Erik Højer 98 25 90 20 
Jesper Kulebjerg 51 90 98 25 
 
 
 
 
 
 

Seniorvæbnere    
Søren Hansen* 29 72 64 50 
Claus Skytte Hansen 31 22 72 96 
Tanja Mikkelsen 26 85 70 55 
 
Seniorer    
Helle Krogh Hansen* 61 46 52 27 
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 
Mette Reinholdt 98 25 86 00 
Randi Toft 98 25 98 80 
 
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 
schroeder@fdf.dk 
 



  
 

 KALENDEREN 
 

  
 
 

Husk at notere… 

September 
01.09- 
03.09 

Aktivlejr  
Lederskole 

04.09 Lodseddelsalg 
09.09 Avisindsamling 
11.09 Ledermøde 
22.09- 
24.09 

Puslingeweekend 

 
Oktober 
02.10 Ledermøde 
03.10 Ledertræf i netværket 
07.10- 
08.10 

Tamburkorpsweekend 

16.10 Seniorkursus 
27.10- 
29.10 

Tamburkorps Festival 

29.10 BUSK 
 
 

 

November 
01.11 Ledermøde 
05.11 Fodboldstævne i 

Hjallerup for hele 
netværket 

10.11- 
12.11 

Væbnerweekend 

17.11-
19.11 

Pilteweekend 
Seniorvæbnerweekend 
Senior+ weekend 

26.11 Julestue 
 
December 
01.12 Deadline for 

indlevering af stof til 
”Myretuen” 

02.12 Avisindsamling 
 
Senere 
Uge 1 Opstart efter juleferie 
18.02 Fastelavn 
13.04- 
15.04 

Kredsweekend på 
”Klitten” 

 
Bålhygge fra puslingenes afslutningsovernatning i Myrebo 


