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HJØRRING ELEKTRO SERVICE ApS

Reparation af: motorer, håndværktøj, 
pumper, støvsugere, startere og  generatorer

Salg af: startere, generatorer, 
højtryksrensere, kompressorer, motorer, 
håndværktøj, pumper og meget andet.

Ring og få et godt tilbud: 98922265
Vandværksvej 6, 9800 Hjørring

Garant Hjørring
Gulve og Gardiner

Frederikshavnsvej 83
9800 Hjørring 

www.garant.nu

Løkkensvej 440
9800 Hjørring

T: 9890 4476
M:4034 4476

tlf: 9892 5852

Egevej 47 • 9480 Løkken
TLF. 98 15 80 80  • designiplast.dk 

    

VENNELYST  Ingeniør- og Entreprenørforretning 
Frederikshavnsvej 235 A * 9800  Hjørring * Tlf.: 98921466 * Fax 98921488 
E-mail: vennelyst@vennelyst  *   www.vennelyst.dk 

Tlf: 23 61 12 16

FISK 
ER
GODT
Tlf. 98 92 62 95
Nørregade 30 A
9800 Hjørring
www.fiskergodt.dk

v/ Hedvig Felvang
info@hfregnskab.dk – Tlf. 40 37 82 31

www.hfregnskabsassistance.dk
v/ Karl-Erik Larsen
Mobil: 2274 3502

Her kunne din annonce 
sagtens placeres



18 TELEFONLISTE 2
PUSLINGE
Gitte Sørensen
Virkelyst 5
Tlf: 5114 9909

Jesper Andersen
Skelbækvej 56
Tlf: 2887 0999

TUMLINGE
Monica Louise Hasselgaard Jensen
Hermodsvej 8
Tlf: 2226 1260

Zachariahs Møller Jakobsen
H.C Andersenvej 78
Tlf: 2018 9290

PILTE
Rikke Olsen
Idræts Allé 65
Tlf: 2870 0315

Mikkel Rørbæk
Odbjergvej 20
Tlf: 2945 1976

Mikkel Rørbæk
Odbjergvej 20
Tlf: 2945 1976

VÆBNERE/
SENIORVÆBNERE
Lis M. Nielsen
Halvorsmindevej 108
Tlf: 2061 6452

Betina B. Olsen
Hovedgaden 19 (vrå)
Tlf: 9667 1203

Andreas Fink Mejlgaard
Skelbækvej 103
Tlf: 2296 4796

Frederik Almar Jensen
Højvangen 40
Tlf: 2122 2902

Mathias Jensen
Strandvejen 13, 9850 Hirtshals
Tlf: 2730 5930

SENIORER
Frederik Almar Jensen
Højvangen 40
Tlf: 2122 2902
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DERFOR er et medlemsblad for 
FDF Hjørring og udkommer 5 
gange årligt i et oplag på 175 
eksemplarer.

DEADLINE:
15. juli (aug./sept./okt.)
15. oktober (nov./dec.)
10. december (januar/februar)
15. februar (marts/april)
15. april (maj/juni/juli)

REDAKTØR:
Morten Nyborg
Sct. Knuds Alle 30, 9800 Hjørring
T: 9624 9024
M: mn@fdf.dk

ANNONCER:
Jørgen Torp
Bjarkesvej 16, 9800 Hjørring
T: 4122 3283
M: Familien_Torp@mail.dk

Har du set FDF Hjørrings hjemmeside?
Vores hjemmeside fi nder du på www.fdfhjoerring.dk. 
Her kan du bl.a. fi nde:
Det nyeste nummer af vores blad DERFOR, Aktuelle lejrindbydelser, 
Billeder fra arrangementer, Oversigt over mødetider, Kontaktoplysninger 
på ledere og bestyrelse og meget mere

Besøg www.fdfhjoerring.dk og bliv klogere!



4DERFOR ønsker alle fødselarer et hjerteligt tillykke med fødselsdagen

FØDSELSDAGE

Frederikshavnsvej 108
9800 Hjørring
-
Tlf. 24 84 15 58
info@egotag.dk
www.egotag.dk

AUGUST
05.08 Christian Gislund (Pusling)
11.08 Tommy Vigsø Sand Larsen (Bestyrelsen)
12.08 Frederikke Broen (Pilte)
16.08 Kim Schmidt-Elgaard (Støtte-kreds)
16.08 Trine Torp (Freelance)
19.08 Bertram Lind Keldorff  (Pusling)
30.08 Andreas Fink Mejlgaard (Seniorer)

SEPTEMBER
04.09 Line Østergård Jepsen (Seniorer)
09.09 Anne Møller Jørgensen (Støtte-kreds)
11.09 Mads Helmer Møller (Pilte)
12.09 Bettina Bjerre Olsen (Leder)
14.09 Kristian Vigsø Maack (Væbnere)
16.09 Rebecca Møller (Tumlinge)
16.09 Per Almar Jensen (Støtte-kreds)
29.09 Freja Bjerre Olsen (Pilte)

OKTOBER
09.10 Irene Torp (Støtte-kreds)
31.10 Zacharias Møller Jacobsen (Seniorer)

17TELEFONLISTE 1
Landsforbundet
FDF Frivilligt Drenge
og Pigeforbund
Rysensteensgade 3
1564 København
Tlf: 3313 6888
http://www.FDF.dk

FDF-GÅRDEN
Ths. Morrildsvej 70
Tlf: 9891 1191
http://www.FDFHjoerring.dk

KREDSLEDELSE
Niels P. Rasmussen
Nordbovej 28
Tlf: 7269 0166

Lis Møller Nielsen
Halvorsmindevej 103B
Tlf: 2061 6452

Jens Christian Mikkelsen
Hermodsvej 8
Tlf: 2349 3377

KREDSKASSERER
Annette Mikkelsen
Bidstrupvej 9
Tlf: 9892 7463

BESTYRELSEN
Svend Riis (formand)
Gyvelvej 6
Tlf: 9892 0707

Jan Holst
Liljevej 19
Tlf: 9890 1343

Lars Møller Nielsen
H. C. Andersensvej 78
Tlf: 2961 6204

Thomas Riis
Trindelvej 3, 9990 Skagen
Tlf: 2263 0246

Annette Mikkelsen (kasserer)

Niels Rasmussen (lederrepræsentant)

Frederik Jensen (seniorrepræsentant)



16BLÆSTEN GÅR FRISK OVER ...
”Blæsten gik frisk over Limfjordens vande” 

Det kan man godt sige om vejret d. 14. juni, solen skinnede næsten fra en skyfri himmel 
og vinden var kun en 4-6 sek. meter. Os annoncører var indbudt til en hyggelig sejltur med 
Jens Krogh. 
Vi lagde fra kaj ca. kl. 10.15, efter at vi var blevet delt op i 3 arbejdende hold. Første hold 
gik i kabyssen for at lave kaff e og senere frokost, hold 2 og 3 blev på dæk for at betjene 
skib og sejl. 
Vi sejlede vest på mod Aggersund broen -dette foregik med motor pga. den friske modvind 
og en del bølger så vi sejlede kun med en fart af 2-3 knob. 
Ved middagstid var der spisning i kabyssen, en god frokost med sild og forskelligt pålæg, 
det gjorde godt -samtidig med en hyggelig snak med de øvrige deltagere. 
Omkring ved 14 tiden var Aggersund broen i sigte, så besluttede kaptajnen at vende skibet 
hjemad, det lille trekantede sejl foran stormasten, kaldet ”fokken”, blev sat og straks efter 
opnåede vi en fart af 7 -8 knop, fantastisk at så lille et sejl kan trække så hårdt i et skib på 
Jens Krogh ’s størrelse. 
Midt på eftermiddagen blev der serveret kaff e og te med jordbær kage samt hjemmebag 
af Jørgen Torp, det smagte rigtig gode, jeg tror også at han havde været noget 
rundhåndet med chokoladen. 

Der skulle krydses nogen gange for at navigere og for at fastholde farten, det varede ikke 
længe før den vestlige del af Egholm kom til syne i det fjerne. 
Der var et nyt hold i gang med aftensmaden, million bøf med skruer og salat. Dette måltid 
skulle nydes når vi havde lagt til kaj ved 19 tiden. Det duftede rigtig godt fra kabyssen, 
men der var nogen utilfredshed med skruerne, de lod vente på sig med at komme i kog. 
En af matroserne undersøgte sagen, det viste sig at det diesel fyrede komfur var ”gået 
ud”. Det blev dog hurtigt startet, så efter en 20 min. var skruerne klar til at servering. 

En frisk og afslappende sejltur med Jens Krogh var til ende og alle os ”landkrabber” var 
blevet en oplevelse rigere. Dette arrangement kan bestemt anbefales til andre, hvis FDF 
Hjørring igen skulle byde på en sejlads med Jens Krogh. 
Ship Ohøj © Niels Jørgen - DesigniPlast.

5PUSLINGE (5ÅR 0.KL.)
Mødedag: Tirsdage kl. 17:00 - 18:15
Hej Puslinge og Tumlinge
Vi glæder os til at se jer i den nye sæson. 
I er selvfølgelig altid velkommen til at tage en ven med. 
Jo fl ere - jo bedre.
Husk altid at have tøj på efter vejret.

Gitte og Linette

Program
AUGUST:
18.08 Kredsopstart
25.08 Bål

SEPTEMBER:
01.09 Aff aldsindsamling
05.09-06.09 Lodseddel weekend - info kommer
08.09 Legemøde
15.09 Kreativ
22.09 Bål
29.09 Teater

OKTOBER:
06.10 Løb
13.10 Efterårsferie - ingen møde
20.10 Førstehjælp
27.10 Bål

Eventuelle rettelser bestræber vi os på at komme ud med i god tid – hold øje med vores facebook-
side FDF Hjørring og vores egen gruppe Puslinge/tumlinge FDF Hjørring (Hvis ikke I allerede er 
tilmeldt siderne så giv endelig lyd)

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



Hvidevold 2 - Tlf: 9892 3333 METROPOL
T: 98 92 05 96

Østergade 50 A - Tlf: 98 92 47 27

- KVALITETSVIN FRA HELE VERDEN
Frilandsvej 61, 9800 Hjørring, Tlf. 98 90 20 96, www.vinogvin.dk

mail@madsen-hedegaard.dk

LØKKENSVEJ 126  .  9800 HJØRRING  .  TLF. 30 25 80 58

15SENIORER
Mødedag: Forskellige dage (9.-15. KLASSE)
Hos seniorerne laver vi forskellige aktiviteter. 
Vi har blandt andet: 
• Været på seniorkurser
• Været på vandretur
• Skudt lerduer
• Spillet lasergame
• Holdt hyggeaftener
• Været på diverse roadtrips 
• og meget andet.

I den kommende sæson vil vi lave også lave en masse fede aktiviteter, og 
vi håber på at se en masse andre seniorer.

I kan eventuelt kontakte Frederik Almar (21 22 29 02)   

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



14OPSLAGSTAVLEN

VENDELBOEKSPEDITIONEN 2015

I 2013 gennemførte de første brave vendelboer ekspeditionen, og 

i år har vi brug for dig!

Kan du klare 50 km med fuld oppakning? Her får du chancen. 

Vendelboekspeditionen kvalifi cerer dig til vandring på niveau 10, 

og giver dig en masse nye udfordringer. 

Har du altid kunnet li´ grej og vableplaster? Her får du brug for 

det! 
Ekspeditionen går gennem det smukke nordjyske landskab og 

byder på poster, som du ikke har prøvet før. Hiv fat i dine FDF 

venner og tilmeld jer. Pak rygsækken og snør vandrestøvlerne, så 

garanterer vi for en rigtig god og udfordrende tur.

FDF Hjørring arrangerer endnu en gang Vendelboekspeditionen. 

Løbet er for væbnere og opefter og fi nder sted d. 29/8-30/8. Vi 

håber på stor opbakning, da løbet primært arrangeres for vores 

egne medlemmers skyld. 

Indbydelse fi ndes på hjemmesiden og Facebook.

TAK FOR HJÆLPEN VED DANACUP 2015
FDF har igen haft et godt samarbejde med Fortuna Hjørring.  

Fra mandag til fredag i uge 30 kørte vi aftensmad ind i den nye 

Fiberhal og Vendiahallen. Godt 48.000 gæster blev bespist. 
FDF transporterede ca. 2.750 kg ris, 2.970 kg pasta, 5.000 kg 

kartoff elmos, 1.280 kg kalkun, 1.350 kg kødsovs, 1.150 kg kylling, 

780 kg skinke, 990 kg okse gullasch og 2.900 kg salat.Tak for hjælpen til alle jer der hjalp til. Uden jeres hjælp, ville vi 

ikke kunne holde de aktiviteter, som gør det lidt sjovere at være 

FDF’er. 
På bestyrelsens vegne.Jørgen Torp.

7TUMLINGE (1.-2. KLASSE)
Mødedag: Tirsdage kl. 17:00 - 18:15

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk

Hej Puslinge og Tumlinge
Vi glæder os til at se jer i den nye sæson. 
I er selvfølgelig altid velkommen til at tage en ven med. 
Jo fl ere - jo bedre.
Husk altid at have tøj på efter vejret.

Gitte og Linette

Program
AUGUST:
18.08 Kredsopstart
25.08 Bål

SEPTEMBER:
01.09 Aff aldsindsamling
05.09-06.09 Lodseddel weekend - info kommer
08.09 Legemøde
15.09 Kreativ
22.09 Bål
29.09 Teater

OKTOBER:
06.10 Løb
13.10 Efterårsferie - ingen møde
20.10 Førstehjælp
27.10 Bål

Eventuelle rettelser bestræber vi os på at komme ud med i god tid – hold øje med vores facebook-
side FDF Hjørring og vores egen gruppe Puslinge/tumlinge FDF Hjørring (Hvis ikke I allerede er 
tilmeldt siderne så giv endelig lyd)



8ENERGINORD + FDF
Kære forældre, ledere, og andre der vil støtte FDF Hjørring.
FDF Hjørring har indgået et samarbejde med Energi Nord om 
levering af ForeningsEl.

Mange bække små giver god økonomi i Kredsen
Alle skal bruge strøm, hvorfor ikke kombinere det med at støtte en
rigtig god sag. Vi har indgået et samarbejde med Energi Nord, som
betyder, at de giver FDF Hjørring 2 øre pr. kilowatttime strøm du 
bruger Alt, du skal gøre, er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi
Nord og bruge strøm som du plejer, så støtter du os døgnet rundt,
hver dag, hele året, hver gang du tænder for kontakten.
Alle kan støtte FDF Hjørring via ForeningsEl, også selv om du ikke er 
medlem af kredsen. Dette gælder også hvis du allerede er
eksisterende kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, og er 
du ny kunde hos Energi Nord, får vi en ekstra bonus for hvert år, du 
er kunde hos dem.

Konkurrencedygtig pris!
Energi Nord har fl ere gange bevist, at de er blandt de billigste
elselskaber i Danmark.
ForeningsEl er baseret på deres produkt SpotPris, som er en variabel
pris, der fastsættes måned for måned. Energi Nords erfaringer i både
2007, 2008 og 2009 har været, at SpotPris giver en slutpris, der er
fl ere øre billigere. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at følge
prisudviklingen på Energi Nords hjemmeside eller ved at tilmelde dig
deres månedlige nyhedsmail.

Sådan skifter du til ForeningsEl
Energi Nord har oprettet en helt unik tilmeldingsside til FDF Hjørring:
http://www.energinord.dk/dk/privat/priser/tilmeld_foreningsel.htm
Ønsker du at skifte til ForeningsEl, skal du blot udfylde
tilmeldingssiden med dine kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord
resten for dig. Vil du gerne vide mere om ForeningsEl, inden du
beslutter dig, kan du ringe til deres kundeservice på telefon 9936
9875. Her hjælper de også gerne med at tilmelde dig.
Vi håber på stor opbakning, da det er uden meromkostninger for jer, der
melder sig til. Man får blot muligheden for selv at bestemme, hvem der skal
have de 2 øre pr. kilowatttime man bruger.

13VÆBNERE OG SENIORVÆBNERE
Mødedag: Tirsdage kl. 18:30 - 20:15  (5.-8. KLASSE)
Kære væbnere og seniorvæbnere
Vi glæder os rigtig meget til at tage hul på en ny spændende og action 
præget sæson. Vi har sammensat et, synes vi selv, totalt godt program. Vi 
skal udfordres, lære, fantasere, eksperimentere og meget mere.

Hilsen jeres meget oplagte ledere
Andreas, Betina, Frederik og Mathias

Eventuelt afbud til Betina (24 24 98 77) eller 
Frederik (21 22 29 02)

Program
AUGUST:
18.08 Fælles sæsonopstart
25.08 Optagelsesprøve
29.08 - 30.08 Vendelboekspeditionen 2015

SEPTEMBER:
01.09 Aff aldsindsamling
08.09 Verdensmøde
15.09 Edømsnedrev
18.09 - 20.09 Aktivlejr
22.09 Highland games
24.09

26.09 - 27.09 Sagaløbet
29.09 Hip hip hurra

OKTOBER:
06.10 Højt til vejrs
13.10 Efterårsferie. Ingen møde. Seniorvæbnerkurser.
20.10 Light my fi re
27.10 David Croket møde

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



Frederikshavnsvej 23-29
9800 Hjørring
Telefon 98 92 40 88
Fax       98 92 45 06

Tlf: 9892 5329

Her kunne din annonce sagtens placeres

www.skallerup.dk

Brasseriet  
Familie restaurant 

Galleriet
2-7 retter & 

vin menu

RESTAURANT 
MESSEN 
Tlf. 9924 8388

Privat hjemmehjælp og rengøring 
drevet af hjertet og personligt engagement.

Tlf. 7026 7272 
mail@blaeksprutten.dk
www.blaeksprutten.dk

9PILTE (3.-4. KLASSE)
Mødedag: Tirsdage kl. 18:30 - 20:00
Hej Pilte 
Så er sommerferien forbi, og vi er super klar til at tage hul på en ny sæson 
i pilteklassen. Vi glæder os meget til at komme i gang med en masse 
spændene pilte ting. 
Vi skal som udgangspunkt ALTID være ude, så du skal ALTID have udetøj 
som passer til vejret med, tøjet skal kunne tåle at blive beskidt.
Såfremt du er forhindret i at komme til et Piltemøde, vil vi gerne have du 
sender en sms til Rikke på 28700315

Hilsen jeres pilteledere
Tommy og Rikke

Program
AUGUST:
19.08  Fælles opstart kl 18.03 til 19.21 
25.08 Optagelse i pilteklassen 

SEPTEMBER:
01.09 Aff aldsindsamling - mere information følger.
04.09-06.09 Lodseddel weekend – mere information følger .
08.09 Cykel tur- husk cykel, cykelhjelm og lygter.
15.09 Natur
22.09 Natur og bål
29.09 Pioner 

OKTOBER:
06.10 Pioner
13.10 Efterårsferie så vi har ikke møde
20.10 Pølseløb
27.10 Halloween - uuuuuhyggeligt 

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



10SOMMERLEJR 2015
Den sidste lejravis
Godaften og velkommen til denne lejres absolut sidste lejravis. Det har været en skøn lejr, 
og det samme gælder maden, dog har mængden af fl øde været lige i underkanten! Nu 
tænker nogle sikkert: ”Dét er løgn”. Men den manglende kalktilførsel har nemlig resulteret i 
svage tænder, og tre tænder er sågar blevet tabt.
Denne lejr har budt på nogle gode historier, og derfor har lejravisen valgt at bringe et lille 
potpourri af disse. Vi havde forventet en klassisk sommerlejr, men ak nej. Vi ankom ikke 
til Aabybro med i stedet til ”Creektownbridge”. Saloonterrassen var ved ankomst fyldt op 
med arbejdsfordelere bl.a. Sheriff en ”Lis the Bandit” og den lidt medtagede ”Christian 
Gunslinger”. Disse kom med en masse mere eller mindre brugbare råd til det storslåede 
spisebord, som vi har benyttet hele ugen. Byggelederne berettede om en innovationshøjde 
sammenlignelig med operahuset i Sydney. Dette byggetekniske vidunder inspirerede 
lejrens unge voksne, der forsøgte sig med et bivuakbyggeri. De nåede desværre ikke 
særlig langt, da de kom til at kappe et højtliggende kabel over. Dette fi k en forfærdelig 
følge, nemlig at strømmen til opvaskemaskinen gik. Problemet blev dog hurtigt løst med 
et par muff er og et par bevingede ord fra en autoriseret elektriker om en uautoriseret 
elektrikers værk. Ikke kun de unge voksne lod sig inspirere. Nogle af lejrens deltagere lod 

11sig nemlig inspirere af ”Christian Gunslinger”. De øvede sig på lejrtoiletterne, og der er 
stadig lang vej endnu!
I ugens løb var vi også på Gjøl, hvor vi hverken fangede trolde eller pølser. Vi fangede i 
stedet de specielle Gjøl-krabber. Disse blev fanget med den specielle Gjøl hamburgerryg, 
der i øvrigt stadig produceres på Gjøl af en af efterkommerne af Gjølpølsemanden. 
Først på ugen forblev vi i vores Wild-West tema, idét at vi på indianermanér drog afsted 
på en kanotur, der både bød på op- og nedturer ad åen. En enkelt kano fi k Åmandens 
vrede at føle. De havde nemlig stik imod anvisningerne fra deres ledere valgt ikke at smide 
mønter i åen. Øv, men det kunne klares med et varmt bad med tre gange vand og sæbe. 
-Ja, vi har været aktive om dagen men faktisk også en enkelt nat. En nat var vi nemlig 
sat på en hård opgave. Folk fra Jammerbugt kommune havde nemlig stjålet hele 
lejrens beholdning af frisk luft. Men de seje børn og unge vandt kampen over de hårde 
socialrådgivere, tandlæger, parkeringsvagter osv. 
Vi har også været på Egholm, spillet høvdingebold, sejlet mere i kano og Andreas har i 
et forsøg på at skaff e aftensmad fået sin tommelfi nger i klemme i en musefælde. Men, 
den største historie af dem alle har i stadig til gode. Lejravisen har nemlig som det første 
medie i hele verden bragt en sensationel verdensnyhed. Lejravisen har nemlig gennem 
rundspørger, spørgeskemaer, hands-on erfaringer og mange fl ere slags observationer 
kunne analysere os frem til en fabelagtigt konklusion. Det viser sig nemlig, at der er en 
direkte sammenhæng mellem navnet Gislund og uforsvarlig håndtering af briller, hvilket 
både Frederik og Christian har bekræftet.
Det var denne sommerlejrs sidste lejravis.    


