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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  
Per Rebsdorf 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
 
Kasserer: 
Hans Schroeder 98 25 55 50 
schroeder@fdf.dk 
 
Puslinge: 
Birgitte Gaarn 41 89 01 44 
gaarn21@gmail.com 
Inge Bislev 20 64 87 74 
Mette Mølgaard 22 88 15 40 
Malene Søndergaard 23 31 52 72 
Lucas Als 
 
Tumlinge: 
Lars Poulsen 22 38 08 95 
lars.poulsen@gmail.com 
Anders Bundgaard Hjort 20 71 54 73 
Mikael Offersen 20 64 12 38 
Martin Jensen 61 77 86 36 
Janne Carøe 61 66 35 20  
Maria Toft Pedersen 22 72 23 69 
Jonas Brix 
Jessica Lunddorf 
Julius Batsberg 
Frederik Madsen 
 
Pilte: 
Tove Schroeder 25 30 95 50, tsc@fdf.dk 
Hanne Fynbo 27 10 51 08 
Daniel Eskerod 22 92 07 36 
Anton Madsen 21 56 67 65 
Christian G. Jensen 21 49 24 14 
Tue Jørgensen 22 58 89 05 
Birdie Lassen 22 77 48 50 

Pilte (fortsat): 
Mathias N. Svenningsen 26 15 10 67 
Jannie Pihl 31 19 07 57 
Catrine Møller 61 68 94 97 
Marie Louise Eske Jensen  
Regitze Fjordbak 
Sofia Mørch 
Rasmus Eske Jensen 
 
Væbnere: 
Pernille Andersen 23 22 91 89 
Ja-pe@mail.dk  
Jesper Als 40 79 02 10 
Kim Tranholm Nørgaard 30 26 45 45 
Kasper J. Vangsted 40 50 27 77 
Anton Madsen 21 56 67 65 
Christian G. Jensen 21 49 24 14 
 
Seniorvæbnere: 
Lars Gade 22 59 36 67 
lars_gade@stofanet.dk 
Anders Slotved 28 55 40 25 
Anders Hougaard 61 77 62 53 
Mette Warming Nielsen 51 25 05 64 
 
Seniorer: 
Per Rebsdorf 30 25 61 12 
alice.per@gmail.com 
Lisa B. Sørensen 22 12 53 11 
Jan Mørch 40 50 98 66 
 
Tamburkorpset: 
Mona Jensen 40 18 71 28, mona@fdf.dk 
Pia Jødal, 30 42 02 63 
Ida-Karine Hansen, 42 75 15 05  
 
Webmaster: 
Helle Lynge 22 73 67 87 
helle.juul.lynge@gmail.com 
 
Myrebo: 
Inga Gaarn 98256780  
info@hyttenmyrebo 
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‘Lederen’ 
 
Dette er Myretuen nr. 107. Men det er ikke et normalt “Myretuen”. Dette er en “special 
edition” lavet af FDF Vester Hassings mega seje seniorer! Vi tager nemlig medie-mærket 
niveau 8 som kræver, at vi skriver et magasin for kredsen. 
 
Vi 19 seniorer elsker at gå til FDF, og de fleste af os har været fdf’ere i Vester Hassing i 
omkring 10 år. Vi mødes hver onsdag aften og laver forskellige aktiviteter, som f.eks 
kajakroning, klatring, løb og bare en masse hygge :) Vi har det godt internt, og har det 
bare sjovt med at være sammen. 
 
Her i bladet kan du få en masse tips og tricks til din lejr, læse interviews med FDF’erne, 
deltage i en fed konkurrence, få en masse praktisk information og meget mere. 
Vi håber du synes godt om det. God læselyst! :) 
 
 
/ Regitze Fjordbak 
 
 

 
            Seniorerne i de norske fjelde, 2018 
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Formandens beretning 
’FDF Vester Hassing … stadig vild med naturen’ 
 
Efter en rigtig god efterårs- og vintersæson, håber vi, at I alle har haft en hyggelig juleferie 
og nu er klar til at gå foråret og sommeren i møde. Vi er klar… og glæder os til at skabe 
gode FDF-oplevelser sammen med jer alle. 
 
FDF havde i november måned landsmøde i Nyborg. Her deltog over 500 FDF’ere fra hele 
landet i debat og diskussion om FDF de kommende 2 år. Vores hovedbestyrelse havde 
lagt op til, at FDF de næste 2 år skulle have fokus på bl.a. børn i naturen. En rigtig god ide 
og kun rosende ord til den plan. For det må jo ligge lige til højrebenet… FDF er børn i 
naturen. Det er noget af det, vi er rigtig gode til. Vi vil gerne være ude og vil gerne være i 
naturen. 
 

 
             Landsmøde 2018 
 
Men har alle FDF’ere den mulighed? Hvor er naturen, hvis man bor i en storby fyldt med 
gader, cykelstier og baggårde? Naturen er der, vi skal bare finde den. Natur er jo også det 
at bygge et lille ”Myre-hotel” eller arbejde med genbrug af alle de ting vi smider ud 
hjemmefra. 
 
I Stae og Vester Hassing har vi masser af natur lige uden for døren. Vi har Rimmerskoven 
og Aslundskoven inden for kort afstand. Vi har vores hytte ”Myrebo” midt inde i Hammer 
Bakker. Vi har Limfjorden kun en lille cykeltur væk. Vi har vores Bypark med træer, buske, 
vand og dyr inden midt i byen. Vi har vores Kredshus midt i byen med bålplads, 
græsplæne og store træer. Så faktisk har vi slet ingen undskyldning for ikke at bruge 
naturen. Den er jo lige udenfor døren. 
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MEN vi bruger jo også naturen. Vi har altid brugt vores lokalområde og naturen til alle 
mulige former for aktiviteter. Så hvad nyt er der i det? 
 

 
        Raftebyggeri over Stae Bæk 
 
Der er nok ikke noget nyt deri. FDF vender bare fokus indad, på det vi allerede er gode til. 
Selvom vi er vant til at færdes i naturen, så kan vi stadig lære nyt og udfordre hinanden på 
endnu mere natur. FDF vil hjælpe os rundt om i landet til at opleve vores natur endnu 
mere. FDF vil bidrage med nye og spændende aktiviteter i naturen. FDF vil være med til at 
skabe fokus på vores nærområde og på vores kerneværdier i fællesskabet mellem 
hinanden. Sammen kan vi lære endnu mere, og vi kan få nye oplevelser i den natur, vi har 
lige udenfor døren. 
 
Vi håber, I alle er friske på endnu mere aktivitet i naturen. Vi håber, I er nysgerrige og har 
lyst til at nyde græsset, skoven og vandet. 
Kom og vær med! 
 
/Jan Gaarn 

 
 
 

                                                       På landsmødet blev  
                                                       dette skjold vedtaget 

som FDFs nye skjold 
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Konkurrence Konkurrence Konkurrence!! 
Hvem kan tage det bedste sovepose-billede?! 
 
I denne konkurrence skal du tage det allerbedste mega fede sovepose-billede du kan.  
Det kan være et billede af dig selv eller billede af dig og dine allerbedste venner, men I 
SKAL være i en sovepose. Send billedet till: lisaballegaard99@gmail.com senest 1. 
marts 2019! Vinderen bliver udtrukket på FDF Vester Hassings Facebook-side i april og 
alle de deltagende billeder bliver også lagt ud på FDF Vester Hassings hjemmeside. 
#SoveposerErFede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seniorer på tur i Norges Fjelde                              Seniorer tager 24-timer-i-sovepose-mærket 
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Aktivlejr 
 
På efterårets mest blæsende dag mødtes 29 friske Væbnere og Seniorvæbnere ved 
bussen for at køre mod Øksedal ved Sebbersund. Forude ventede en weekend med gode 
oplevelser og spændende aktiviteter sammen med FDFere fra hele Landsdel 1. 
 
Der skal heldigvis mere end dårligt vejr til at ryste friske FDFere, så i regn og blæst fik 
børnene rejst telte og slået lejr. Og når vejret så er aller værst er det jo hyggeligt at krybe 
sammen I teltene og dele lidt af det medbragte guf. 
 
Lørdag havde blæsten lagt sig og børnene hyggede sig med aktiviteterne, som var 
planlagt så der var noget for enhver smag. Der var bla. en bamsefabrik og en 
underholdningsgruppe som begge holdt sig indendørs. Resten var ude og brugte dagene 
på alt fra at klatre til tops I træerne, arbejde I smedjen, rejse til Myanmar, eller pleje sit 
skæg efter alle kunstens regler. Andre boede hele weekenden sammen med sin gruppe i 
en primitiv lejr, og en stor flok fordybede sig i en anden verden i et rollespil, hvor det 
endelige slag blev afgjort søndag. I de korte pauser fra aktiviteterne blev der hygget I 
kredslejren og vi havde, på trods af en del regn, en rigtig god weekend med gode 
oplevelser og nye kammerater. 
 
/Pernille Andersen 
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Don’t try this at home 
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Don’t try this at home  
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Hvorfor er du med i FDF V.Hassing? 
/Senior og hjælpeleder Jessica Lunddorf 
 
 
I FDF er det vores ambition at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Men 
hvordan gør man det? I FDF skaber vi relationer til hinanden gennem møder, lejre, leg og  
gennem aktiviteter med andre FDF’ere der kan være yngre og ældre end os selv. Når vi 
har en relation er det også tryggere at snakke om tro og nogle af livets svære spørgsmål -
store som små. Vi er en synlig del af lokalsamfundet og skaber dermed 
samfundsengagement. Med alle disse værdi-ord bliver vores ledere, hjælpeledere og alle 
øvrige FDF’ere klædt på i et fælles frirum og et ståsted at møde verden fra. 
 
Med disse meget smukke ord, stiller jeg spørgsmålet om “Hvorfor er du med i FDF Vester 
Hassing?”. Har det virkelig noget at gøre med leg, relationer, tro og samfunds 
arrangement eller ligger der noget andet bag? Jeg har været ude at spørge 4 FDF’ere fra 
vores kreds på tværs af klasserne. 
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Seniorkursus på Sletten - SKS 
 
Lørdag den 13. oktober stod 10 friske senior fra Vester Hassing klar på Aalborg station 
med taskerne pakket, smilet på og klar til Seniorkursus på Sletten. Vi skulle tage med tog 
den lange vej fra Aalborg til Skanderborg, hvor vi skulle videre med bus til Sletten. 
 
Da vi så var kommet frem til Sletten, skulle vi ud at finde vores grupper. Det foregik rimelig 
let, da gruppeinstruktørerne holdte skilte med gruppenumrene. Alle grupper havde 
forskellige temaer. Alt lige fra Zombie Infektion til Kuks i Køkkenhaven. Der var ikke 2 
grupper der var ens.  
 
Så forløb ugen med at alle grupper havde eget program. En af grupperne havde temaet 
førstehjælp og gruppen hed ”Search and Rescue”. De var blandt andet ude og sejle i 
kano, udøvede førstehjælp på en gruppe der slog sig voldsomt under en leg og lærte 
avanceret førstehjælp. Vi havde en fra Vester Hassing på den gruppe, det var Julius 
Batsberg. Han syntes det var en fed gruppe. 
 

 
 
Hver aften var der noget der hed Pub og Café. Der er der masser af musik, lige fra VLTJ til 
Stamp on the Ground. Der er også en tut hvor man kan købe slik, sodavand og SKS 
mærker. Man kan også få gratis kage og kaffe. Det hele slutter af med ”De 3 sidste” som 
er 3 sange der bliver danset til, og så en afsluttende godnat sang. 
 
Så kom sidste dag, hvor alle sagde på gensyn til nye og gamle venner. Der blev 
udvekslet kram, hilsner og der faldt et par tårer. Vi tog så toget hjem, hvor vi var temmelig 
smadrede og vi lugtede, så vi havde en hel vogn for os selv. Og der er ikke så meget 
andet at sige en tak for et godt kursus.  
 
/Frederik Madsen, senior og hjælpeleder 
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SAGA løbet 2018 
 
 
 
Så kom dagen mange fdf’ere havde ventet på, dagen for årets fedest SAGA løb, stod for 
døren. Det var d. 6. oktober, vejret viste sig fra dets bedste side, regn, blæst, koldt, tørvejr 
og sluttelig solskin. Lige det slags vejr alle friske fdf’ere altid er klar og forberedt på. 27 
friske unge mennesker og 11 knap så unge ledere, stod klar på Nibe skole kl. 16 lørdag 
eftermiddag. Forud for dette havde både ungerne og lederne forberedt sig til løbet. 
Ungerne havde øvet sig til forberedelsespost, hvor de skulle kunne mestre flere slags 
knob og besnøringer. Ledere havde brugt mange aftener på at lave en post, som var 
spændende og udfordrende.  
 
Starten gik på skolen kl. 16, hvor 250 fdf’ere, fordelt på 48 hold, fik deres første opgaver 
udleveret, som skulle løses på skolen. Derefter blev de sendt afsted på forskellige ruter. 
Alle holdene skulle i løbet af aftenen og natten igennem grøn, lilla, orange og blå rute. I alt 
ca. 25 km, hvis de da ikke kom til at gå forkert. Alle kredse som deltog, havde bidraget 
med en post, eller de deltog på ekstraposterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I løbet af natten, skulle deltagerne besøge alle posterne og løse mange spændende 
opgaver for at score points. For alle holdene gjaldt det om at score flest mulige points, for 
til slut at kunne kæmpe om pokalerne. Der var pokaler i 3 kategorier. Den første er for 
førstegangsdeltagere, en for alle væbnere, og til sidst en for seniorerne. Det samme gjaldt 
for postmandskabet, at de ville i løbet af natten blive bedømt af ungerne, på hvor 
spændende og udfordrende posten havde været. Ungerne kom igennem mange 
forskellige spændende og udfordrende poster, bl.a. at strikke med store mikadopinde, 
bruge deres forberedelse med besnøring til at binde små pinde sammen. Løse gåder med 
en stor KUBE-terning.  
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FDF Vester Hassing post var omdannet til KAOS CITY, hvor ungerne, når de kom frem, 
blev mødt af sirenelyd og blå blink, samt en politimand, som kunne fortælle dem, at de var 
ankommet til et område, hvor der var udbrudt en farlig virus. Deres opgave gik ud på at 
hjælpe med at finde en vaccine, som kunne bruges til at helbrede de syge mennesker, 
som de ville møde inde i teltene. De skulle løse opgaven på følgende måde: de skulle 
møde doktoren i det første telt, hvori der lå nogle meget virussyge mennesker, som de 
havde mulighed for at udspørge om smittekilden. I det andet telt mødte de den skøre 
professor (kæmpe stor tak til Kim T. for at bære denne rolle, du er født til det), professoren 
skulle hjælpe ungerne med at finde de rigtige ingredienser, som de skulle tage med til det 
tredje telt. I det tredje og sidste telt møder de fysikeren og kemikeren, som skulle hjælpe 
med at lave en vaccine ud fra de ting de havde med fra professoren, som gerne skulle 
ramme samme farve som den lille prøve vaccine der var tilbage. Igennem de tre telte 
kunne ungerne selv blive smittet, de mødte syge mennesker som kunne smitte dem. Hvis 
de rørte bestemte ting som var lagt frem, kunne de også blive smittet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I teltet var stressfaktoren meget høj, pga. sirenelyd, men samtidig var teltene meget 
tilrøget, så de havde svært med at orientere sig. Til sidst blev ungerne gennemlyst med 
UV lys, for at se om de havde pådraget smitten. Alle holdene sluttede af med nogle rigtige 
fine placeringer.  
Alle holdene lå i toppen, og det var få points, der skilte dem fra at tage en pokal med hjem. 
Førstegangsdeltager Night Hawks fik en flot andenplads. Seniorvæbnere Tosserne på tur 
fik også en flot anden plads, og var kun 10 point fra førstepladsen. Dog skal der nævnes to 
vigtige ting: HOT CHOK (seniorer piger) kom på en 4. plads og slog JULIUS (seniorer 
drenge) som fik en 5. plads. Og sidst men ikke mindst, fik kredsen post-pokalen med hjem, 
selvfølgelig TAK for et godt løb, tak til lederne for et godt og produktivt samarbejde for at 
lave den fedeste post. 
 
/Lars Gade 
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Det lille krea hjørne 
 
Selvom at vi nu er ovre julens og nytårs kulde og mørke vejr er der stadigvæk lang vej til 
de lange sommeraftener, så hvad kan man give sig til at lave indenfor når der er koldt og 
mørkt udenfor?  
 
Man kan lave krea! Og her en god ide til hvad man kan bruge alle de gamle julekataloger 
og ugeblade til.. Nemlig papir perler! som er lette at lave, men hvis du er pilt og under kan 
det dog anbefales at du har en af dine forældre til at hjælpe dig. 
 

 
 
Materialer: 
 

- Alle de kataloger, blade og papir du kan finde (eks. Flux og Bluz blade)  
- En tynd pind  
- Lim + pensel (eller limstift) 
- Saks 
- Snor eller elastiksnor  
- En blyant 
- En lineal  
- Et eller andet form for underlag så der ikke kommer lim på bordet 
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/Jessica Lunddorf, senior og hjælpeleder  
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Hvad sker på de forskellige klasser 
 
Du kan få en masse fede oplevelser gennem FDF, men til nogle ting skal du altså have en 
bestemt alder/klasse. Her kan du få et overblik over, hvad og hvornår du kan deltage i 
nogle af de største oplevelser, du kan få hos FDF. 
 
Glæd dig! 
 
 
 

 Leder: 
-Lederuddannelse 
-Instruktørkursus 

(kano, kajak, klatring 
m.m.) 

 
 

Seniorvæbner: 
-DUKA-lejrene 

-Aktivlejr 
-Sagaløbet 

-Væbnermesterskab 
-7.-8. klasseskursus 

-Seniorvæbnerkursus  
(HE, KE, MSE) 

 

Væbner: 
-DUKA-lejrene 

-Aktivlejr 
-Sagaløbet 

-Væbnermesterskab 
 

Pusling: 
-Fair play 

-Puslinge weekend 
-DUKA-lejrene 

 

Pilt: 
-Fair play 

- DUKA-lejrene 
- Vandreture 
- Mini saga 

Tumling: 
-Fair play 
-DUKA-lejrene 
-Tumlinge 
weekend 

Senior: 
-DUKA-lejrene 

-Sagaløbet 
-Væbnermesterskab 

-Seniorfestival 
-Seniorkursus (SKS, Vork) 

-Vendia 
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Program - puslinge     (tirsdag 16:45-18:15) 
 
Januar 
  8. Spilleaften 
15. Løb - husk lommelygte og varmt tøj 
22. Lejrpude - husk tøj der må males i 
29. Musikmærke 
 
Februar 
  2. Lysgudstjeneste (lørdag)  
  5. Musikmærke 
12. Gud og Spaghetti - vi mødes i kirken kl. 16.45 
19. Vinterferie 
26. Trangia-mad 
 
Marts 
  3. Fastelavnsfest i hallen (søndag) 
  5. Ud i det blå 
12. Værksted 
19. Sing-in for kredsen kl. 18.30 (info kommer)  
26. Værksted 
 
April 
  2. Bålmærke 
  9. Påskeløb 
16. Påskeferie 
23. Bålmærke 
26 - 28. Kredsweekend - lejr for alle i FDF V. Hassing 
30. Klatreaber 
 
Maj 
  7. Gud og Spaghetti - vi mødes i kirken kl. 16.45 
14. Vi leger 
21. Tager 5 km mærke - husk gode sko 
28.  Fri 
29. maj -2. juni Sommerlejr for Pusling, Tumling, Pilt 
 
Juni 
  4. Puslingehygge v/Inge - bringes og hentes på 
Houvej 356, 9362Gandrup 
11. Sommerafslutning for hele kredsen 
15. DUKA Rold 
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Program -  tumlinge  (torsdag 18:30-20:00) 
 
Januar 
10. Spilaften 
17. Tør du og Kims leg 
24. Musikaften 
31. Musikaften 
 
Februar 
  2. Lysgudstjeneste (lørdag) 
  7. Agent-aften 
14. Agent-aften 
21. Vinterferie 
28. Stræbermærke 
 
Marts 
  3. Fastelavnsfest i hallen (søndag)  
  7. Skøre rekorder 
14. Cykelbane og knob 
19. Sing-in for kredsen (tirsdag) 
28. Bygge fuglehus/krympeplast 
 
April 
  4. Bygge fuglehus/krympeplast 
11. Kartoffeltryk og bål 
18. Påske 
25. Pakke til lejr hjemme 
26.–28. Kredsweekend 
 
Maj 
  2. Cykeltur møde kl. 1800 
  9. Gåtur møde kl. 1800 
16. Telt, bål mad og snitte 
23. Telt, bål mad og snitte  
29. maj - 2. juni Sommerlejr for Pusling, 
Tumling, Pilt 
 
Juni 
  6. Afslutning Tumling 
11. Sommerafslutning for hele kredsen 
15. DUKA Rold 
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Program – pilte          (onsdag 18:30-20:00) 
 
Januar 
  9. Spilleaften/brætspil - Medbring gerne brætspil 
16. Førstehjælp 
23. Skøre rekorder 
30. Svømmehal - Bringes/hentes ved Skansebadet 
 
Februar 
  2. Lysgudstjeneste (lørdag) 
  6. Drama 
13. Forældre-/søskendeaften med drama & kaffe 
20. Vinterferie 
27. (1. års): Koder  
27. (2. års): Kort og kompas 
 
Marts 
  3. Fastelavn i hallen (søndag) 
  6. 1. års: Kort og kompas og 2. års: Koder 
13. Løb 
19. Sing-in for kredsen 
23.-24. Mini Saga i Dronninglund 
27. (1. års): Mad over bål 
27. (2. års): Dessert & bordpynt 
 
April 
  3. (1.års): Dessert & bordpynt  
  3. (2.års): Mad over bål 
10. Påskeløb 
17. Påskeferie 
24. Cykeltur 
26.–28. Kredsweekend 
 
Maj 
  1. Knob 
  8. Reb og rafter 
15. Klatring i Ulsted 
21. Kreds-lodseddelsalg (tirsdag) 
29. maj – 2. juni: Sommerlejr for Pusling, Tumling, 
Pilt 
 
Juni 
  5. Pilteafslutning ved Teglværkssøerne - Bringes/hentes 
11. Sommerafslutning for hele kredsen (tirsdag) 
15. DUKA Rold 
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Program – væbnere   (tirsdag 18:30-20:30) 
 
Januar 
  8. Opstartshygge med bål 
15. Rekorder 
22. Stræbermærke 
29. Mad på trangia 
 
Februar 
  2. Lysgudstjeneste (lørdag) 
  5. Væbnere på glat is 
12. Snælgab mk 3 
19. Vinterferie 
26. Overraskelse 
 
Marts 
  3. Fastelavn i hallen (søndag) 
  5. Forberede fredagscafé 
  8. Fredagscafé 
12. Sketch 
19. Sing-in for kredsen  
26. Un-plugged spilleaften 
 
April 
  2. Ud af huset 
  9. Find hjem Børge 
16. Påskeferie 
23. Byg et bo 
30. Vi holder fri 
26.–28. Kredsweekend 
 
Maj 
  7. Klatre 
14. Bygge tømmerflåder 
21. Lodseddelsalg 
25.-26. Weekend hike 
28. Teglværkssøerne med 
tømmerflåder 
 
Juni 
  4. Nak & Æd ved fjorden 
11. Sommerafslutning for hele kredsen 
14. - 15. DUKA Rold 
 
27. juli – 8. august ØSTRIG Sommerlejr 
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Program – seniorvæbnere (tirs. 18:30-20:30) 
Januar 
  8. Opstart og planlægning af masterchef 
15. Masterchef 
22. Masterchef 
29. Skøjtning 
  
Februar 
  2. Lysgudstjeneste (lørdag) 
  5. Blindbagning 
  8.-9. 24 timer soveposemærke 
12. Fri 
19. Vinterferie 
26. Overraskelse 
  
Marts 
  3. Fastelavn i hallen (søndag) 
  5. Planlægning af minisaga 
12. Planlægning af minisaga 
19. Sing-in for kredsen 
21. Sing-in - Dronninglund (frivilligt) 
23.-24. Mini Saga i Dronninglund 
26. Planlægning af underholdning  
      (Drama mærke 6) 
  
April 
2. Planlægning af underholdning 
9. Planlægning af underholdning 
16. Påskeferie 
23. Generalprøve på underholdning 
26.-28. Kredsweekend 
30. Fri 
  
Maj 
7. Bygning af tømmerflåde 
14. Bygning af tømmerflåde 
17. Konfirmation 
19. Konfirmation 
21. Kreds lodseddelsalg 
28. Tømmerflådesejlads (Teglværkssøerne) 
  
Juni 
4. Afslutning 
11. Sommerafslutning for hele kredsen  
14.-16. DUKA Rold med ekstra mini lejr        27. juli – 8. august ØSTRIG Sommerlejr 
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Program – seniorer    (tirsdag 19.00-21.00) 
 
Januar 
  8. Skøjtebane – CW Obel Lisa  
11. Nytårsfest på Hvide Klit - Seniorer er  
      velkomne – Per sender invitation 
15. Seniorhygge   
23. Netværksmøde Hjallerup   
29. UNG 2 + brætspil  
 
Februar 
  2. Lysgudstjeneste (lørdag)  
      Seniorer steger pølser mv. 
  5. Vinterbadning – Hou kl. 18  
12. Musical – Nørresundby Gym! 
19. Vinterferie - fri 
26. Landsdelsarrangement  
 
Marts 
  3. Fastelavn i hallen (søndag) 
  5. Pakkedag/planlægning til weekend 
8.-10. Weekendtur til Koldkjær - Hyttetur  
      med hængekøjer mv.   
12. Aflyst 
16. LUA – noget med offroad Segways. 
OBS! Lørdag 
19. Sing-in for kredsen 
21. Sing-in - Dronninglund   
26. Spilleaften / senioraften 
 
April 
  2. Klatring   
  9. Forberede underholdning til    
      kredsweekend 
16. Aflyst pga. påske 
17.-22. SKS KURSUS på SLETTEN!! 
23. Forberede underholdning til  
      kredsweekend 
26.–28. Kredsweekend 
30. Vildmarksmad over bål  
 
(fortsættes ...) 
 
 
 



 

26 

 
Maj 
3.–5. Lederkursus på Sletten /UNG 3 - weekend 
  7. Handlebane – militæret   
10.-12. KANOTUR!! - weekend  
15. Seniorarrangement? OBS! Onsdag … 
21. Kreds-lodseddelsalg 
28. Bygge tømmerflåder 
 
Juni 
  4. Seniorafslutning ved Teglværkssøerne m. tømmerflåder og pølser m.v. 
11. Sommerafslutning for hele kredsen 
14. 15. DUKA i Rold med natløb 
18. Sæsonplanlægning for ledere og hjælpeledere 
 
27. juli – 8. august ØSTRIG Sommerlejr  
  

Tamburkorps         (Mandag kl. 18.30 – 20.30) 
Januar    Maj 
  7. Øve aften     4. Spille i Aalborg   
14. Øve aften     6. Øve aften 
21. Øve aften   13. Øve aften 
28. Øve aften   20. Øve aften 
    27. Øve aften 
Februar 
  4. Øve aften   Juni 
11. Øve aften     3. Øve aften 
18. Vinterferie   10. 2. Pinsedag 
25. Øve aften   17. Afslutning med aftensmad 
   
Marts 
1.-3. Tamburkorpsweekend Dronninglund Efterskole   
04. FRI - ingen musik 
10. Indsamling Folkekirkens 
Nødhjælp 
11. Øve aften 
18. Øve aften 
25. Øve aften 
 
April 
  1. Øve aften 
  8. Øve aften 
15. Påskeferie 
22. 2. Påskedag 
29. Øve aften 
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Sæt kryds i kalenderen 2019: 
  
Uge 2: Opstarts uge 

2. februar: Lysgudstjeneste kl. 16 

3. marts: Fastelavn i hallen 

16. marts: Lederuddannelse 

30.-31. marts: Loppemarked i hallen 

Uge 16: SKS, Vork, Senioræbner påskekursus 

26.-28. april: Kredsweekend Klitten 

3.-5. maj: Lederkursus på sletten 

18. maj: Puslinge/tumlinge arrangement 

21. maj: Kreds-lodseddelsalg 

30. maj - 2. juni: Sommerlejr Puslinge-Pilte 

11. juni: Sommer afslutning 

14.-15. juni: DUKA i Rold Skov  

18. juni: Sæsonplanlægning 

28. juni: Skolernes sommerferie 

27. juli - 3. august: Østrig Sommerlejr - Væbnere og op 
  
Husk at kalenderen opdateres løbende på www.fdf.dk/vesterhassing 
 

Dejlige Myrebo 
FDF Vester Hassing har en skøn og dejlig hytte i Hammer Bakker.  
Beliggende i den smukke natur med masser af skov, stier og dyr omkring sig. Hytten 
Myrebo kan lejes af stort set alle, både skoleklasser, foreninger, FDF-kredse, 
spejdergrupper og private. Flere skoleklasser fra Vester Hassing Skole har brugt hytten og 
dens skønne omgivelser. Myrebo er tilmed opgraderet, så den har lynhurtigt fiberinternet. 
Hytten Myrebo har sin helt egen hjemmeside, hvor du blandt andet kan se priser, 
bookingkalender og skønne billeder. 
 
Kig forbi www.hyttenmyrebo.dk og læs mere. 
 


