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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/TUMLINGE
Gitte Sørensen
Virkelyst 5
Tlf: 5114 9909

Linette Gaardbo
Tlf: 2156 5625

Jan Holst
Tlf: 9890 1343

PILTE
Rikke Olsen
Idræts Allé 65
Tlf: 2870 0315

Line Jepsen
Tlf: 5238 2848

Tommy Larsen
Tlf: 2368 9337

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

NOVEMBER
10.11 Oliver Bjerre Olsen (Seniorvæbnere)
10.11 Jan Holst (Bestyrelsen)
12.11 Christian Almar Jensen (Tumlinge)
12.11 Maiken Høst Kristensen (Seniorer)
18.11 Emma Holst Rothmann (Seniorer)
20.11 Tove Green (Støtte-kreds)
20.11 Peter G. Jørgensen (Støtte-kreds)

DECEMBER
03.12 Jette Abildgaard Jensen (Støtte-kreds)
08.12 Sebastian Møller Jakobsen (Væbnere)
10.12 Poul Møldrup (Freelance)
17.12 Thomas Enslev Mikkelsen (Freelance)
18.12 Mette Olsen (Støtte-kreds)
21.12 Jørgen Torp (Freelance)

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

Rikke Vinther Olsen
Idræts Allé 65
Tlf: 2870 0315

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)



16AKTIVLEJR 2015
En solbeskinnet fredag midt i september afgik en mindre fl ok væbnere, 
seniorvæbnere og ledere fra Hjørring med kurs mod Klitten ved Lyngså.  
Målet var FDF landsdel 1’s årligt tilbagevendende Aktiv- lejr.  
Bevæbnet med trailer og med Betina bag rattet gik det over stok og sten 
og vi nåede frem til lejren mens der endnu var lidt aftensol til at oplyse 
pladsen.  Tradition to slog vi lejr sammen med FDF Ålbæk. De medbragte 
samlingstelt  og vi medbragte gaskomfur og således var de fysiske 
rammer til en behagelig weekend ordnet. Snart var lejren bygget op og 
børnene klar til at blive sendt ud i deres forskellige gruppe første gang.  
Nogle byggede med reb og rafter, andre spillede rollespil og nogle 
rejste til Hogwarts for at bekæmpe de mørke kræfter på den gamle 
troldmandsskole.  Det er i øvrigt sådan – og det er der ikke mange der 
ved – at Hogwarts ligger ganske nær vores lejrplads på Klitten. I hvert 
fald ikke længere væk end at man kan komme ned i lejren og spise til 
frokost…  
Weekenden gik. Børnene var ude i deres respektive grupper og lederne 
sled og puklede over kødgryderne tilbage i lejren. Fredag aften var der 
gudstjeneste og lørdag lod vi os underholde af Aktiv-lejrens korps af 
gøglere og musikanter inden hyggen langsomt trak sig mod lejrpladsen.  
Søndag morgen vågnede vi ganske tidligt da en haglbyge uden lige 
fejede over østkysten og 
spillede trommemusik på vores 
teltduge. Heldigvis var dette blot 
vejrguderne der spillede med 
musklerne inden de overgav sig 
og i stedet bragte os et pragfuldt 
søndagsvejr.  
Snart var vi hjemme igen og 
selvom det for mange føltes som 
om det hele lige var begyndt 
havde weekenden nu nået sin 
afslutning. Trætte men glade børn 
og ledere takkede af for denne 
gang.

Andreas Mejlgaard

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

Program
NOVEMBER:
03.11 Kredsaften
10.11 Løb
17.11 Billede møde
24.11 Hemmelighede

DECEMBER:
01.12 Julemøde hos Gitte
08.12 Juleafslutning i Bistrup kirken

JANUAR 2016:
05.01 Musik møde

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



14SENIORERNE ANBEFALER ...
Nærværende artikel er den første i rækken af anmeldelser, test og gode råd bragt til 
DERFORs læsere af FDF Hjørring seniorer.  
I sådan en debut, hvad er da mere nærliggende end at vælge dét produkt som 
nok står de fl este seniorers hjerte allernærmest: Nemlig den gode, klassiske 
Hindbærroulade.  
Testen er lavet som et klassisk shootout hvor vi nøje sammenligner vores to 
kompetanter på en lang række meget væsentlige punkter såsom emballagens 
brugervenlighed, skæreoplevelse og smag.  
Vor to kompetanter udgiver sig for at være det samme. Nemlig en klassisk 
Hindbærroulade. Der er tale om en ”Hindbærroulade uden creme” til 17.95 i Meny, 
og denne udfordrer en vaskeægte klassiker: Dancake Hinbærroulade til en fl ad 10’er 
i Netto.  
Allerede ved første øjekast på Emballagen byder Dancakes klassiker på en farverig 
indpakning der oser af lejrhygge og sommerstemning. Der vises et formentlig 
gennemmanipuleret billede af en overskåret roulade på plasticfolien som også er 
udstyret med en lille rude så man kan se det egentlige produkt.  Udfordrerens mere 
stilrene og eksklusive indpakning med de mange hindbær der nærmest regner 
ned over emballagen vidner dels om et produkt som udgør en lidt større post på 
rouladebudgettet, men vækker også blandt testpersonerne en vis skepsis da denne 
ikke giver nogen mulighed for at se produktet. Vi frygter simpelthen at man prøver 
at skjule noget.  
Begge emballager byder på stor brugervenlighed, og selv den mest kagesultne 
senior vil få øje på den markering som er til stede på begge emballager og som 
markerer det anbefalede angrebspunkt for åbning. Men den dyre hindbærroulades 
folie er af langt højere kvalitet.  
Om bageriet bag den dyre hindbærroulade går efter det hjemmebagte look vides 
ikke. Hvis de gør, så rammer de meget godt. Rouladen ser umiddelbart ikke nær 
så indbydende ud som Dancakes, som desuden er pyntet med chokoladestriber og 
sukkerdrys. Hindbærfyldet i den dyre er nærmest brunligt og ikke nær så appetitligt 
som det dybrøde fyld i klassikeren.  
Men vigtigst af alt er smagen. Dancake byder på en kraftig og let syntetisk smag af 
hindbær. Der er gået all in på hindbærsmag og imellem den meget søde kagedej og 
hindbærcremen er smurt et lag fl ødeskumsagtig creme til at få hele herligheden til 
at glide ned. Ikke en enestående kulinarisk oplevelse, men lige nøjagtigt hvad man 
forventer: Smagen af hindbær rullet ind i kage.  
Den dyre udfordrer byder på et noget anderledes smagsbillede. Rouladen er først 
og fremmest uden creme, og hindbærsyltetøjet er efter panelets mening doseret lidt 
for sparsomt til at rouladen får en passende fugtighed.  
Selve smagen skuff er også fælt. Havde man ikke læst det på pakken ville man 
næppe have gættet at der her er tale om en hindbærroulade. 

Andreas Mejlgaard

Det store roulade shootout 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 er selvfølgelig altid velkommen til at tage en ven med. 
Jo fl ere - jo bedre!
Husk altid at have tøj på efter vejret.
Linette, Jan og Gitte

Program
NOVEMBER:
03.11 Kredsaften
10.11 Løb
17.11 Billede møde
24.11 Hemmelighede

DECEMBER:
01.12 Julemøde hos Gitte
08.12 Juleafslutning i Bistrup kirken

JANUAR 2016:
05.01 Musik møde

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)



8LEDEREN
Navn:
Frederik

Leder for:  
Væbner/seniorvæbner

Telefonnummer:
21222902

Antal år som FDFér: 
14 år

Fritidsinteresser:
FDF, friluftliv, geocaching og indsamling 
af alverdens viden

Yndlingsfarve: 
Mørkegrøn

Yndlingsdyr:
Fiskeørn

Yndlings FDF sang: 
”Kære Linedanser”

Det bedste ved FDF: 
Fællesskabet, ”kom som du er” udelivet

Børnene om lederen: 
Sød, god til at lære fra sig, sjov, fyldt med oplevelser. Laver mange bevægelser 
med armene, klog, skriver grimt, men læseligt. Elsker at rejse. LAVER PISSE 
GODE MØDER!!!!

Lederne om lederen:
Aktiv, friluftmenneske. Går aldrig ned på udstyr. God til at sælge ideer og få folk 
med på disse.

13VÆBNERE OG SENIORVÆBNERE
Mødedag: Tirsdage kl. 18:30 - 20:15  (5.-8. KLASSE)
Kære væbnere og seniorvæbnere

Vi synes det går rigtig godt, og vi glæder os DERFOR rigtig meget til 
endnu fl ere fede FDF-aktiviteter. Vi har sammensat et, synes vi selv, totalt 
godt program. Vi skal fortsat 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
NOVEMBER:
01.11 Kredsaften 18:00-19:30
10.11 Hvor dælen er Holger?
17.11 Fællesmøde med Ålbæk 18:00-20:45
24.11 JULi
27/11-29/11 – Juleweekend

DECEMBER:
01.12 Det jul, det cool, det nu man hygger sig bedst. 
 Det er julebal i Nisseland, familiernes fest. 
 Med fornøjet glimt i øjet, trækker folk i vintertøjet, 
 til den årlige folkevandring op og ned af Strøjet. 
 Der bli’r handlet pakket ind, og der bli’r købt og solgt, 
 tøsne snot i næsen det er …
08.12 Fælles juleafslutning i Bistrup kirken 18:00-19:30

JANUAR 2016:
05.11 Lejrbål, lejrbål, lejrbål, lejrbål – tænder/starter vi nu
12.01 De hellige haller

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 vi godt i gang med den nye sæson i pilteklassen. Vi fortsætter med at 
lave en masse spændende pilte ting. Medbring gerne nogle af jeres venner så 
de kan opleve hvor sjovt der er at gå til FDF. 

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, Line og Rikke

Program
NOVEMBER:
03.11  Kredsmøde kl. 18.00-19.30.  
10.11 Vi tager på tur.
17.11 Løb – husk lommelygte .
24.11 Vi laver vores egen fane.

DECEMBER:
01.12 Julehygge – husk nissehue.
08.12 Juleafslutning i Bidstrup Kirke fra 18.00-19.30.

JANUAR 2016:
05.01 Vi bager til vores Skallerup Weekend – husk forklæde

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



10SIDEN SIDST

Highland Games
Den 22. september var væbnere og seniorvæbnere til Highland Games. Inden 
konkurrencen gik i gang lærte vi om skotterne og deres store folkehelt William Wallace. 
Der blev dannet to klaner, som kæmpede imod hinanden i de klassiske discipliner. De skulle 
bl.a. kaste med rafter og kæmpe sten! Vi afsluttede The Games med den verdensberømte 
skotske sodavand Irn-Bru.

11Årets lodseddelweekend
Fredag d. 4. september mødte der 4 pilte, 4 væbner, 1 seniorvæbner og 1 leder op på 
gården til vores årlige lodseddelweekend. Fredag aften stod i hyggens tegn, drengen 
drillede piger og pigerne drillede drengene. Lørdag formiddag skulle vi så ud og sælge 
lodsedler vi valgte at stå uden for A-Z, Føtex, Meny og Metropolen. Da børnene var blevet 
hentet igen og vi havde spist frokost kom puslige og tumlinge og  alle børn blev delt op i 
hold og kørt ud i villakvarterne. Desværre regnede det til sidst så meget at de til sidst frøs 
så meget at vi var nød til at hente dem, hjemme på gården var der lavet varmt kakao som 
de fi k sammen med et stykke kage. Efter aftensmaden blev der sat en fi lm på og der blev 
hygget og spist popcorn. Efter fi lmen blev puslinge, tumlinge og pilte sendt i seng mens 
de store fi k lov at se en fi lm mere, valgte faldt på Bjergkøping Granprix som jo er en FDF 
klassiker. Søndag morgen efter morgenmaden blev børnene kørt ud til A-Z, Føtex, Meny og 
Metropolen igen for at sælge lidt fl ere lodsedler. Weekenden sluttede søndag kl. 11.45 med 
en sodavand og et stykke kage.

D. 8/9 havde puslingene og tumlingene legemøde. Vi legede en lang række af forskellige 
lege som f.eks. havbølgen, en kommunikations og en føle-/mørke øvelse, var. Alle gik til 
den og havde et sjovt møde. Aftenens højdepunkt var en samarbejdsøvelse, hvor en med 
bind for øjnene skulle gå på stole fra den ene til den anden ende af rummet, mens de 
andre fl yttede stolene. Det gik super godt og alle prøvede at gå på stolene. Derudover 
havde vi den klassiske konkurrence vat-næser, som førte til meget sjov og skæg. Det 
kulminerede i at alle fi k en legeperle til pynte uniformen med.

Et godt møde hos puslinge/tumlinge: Legemøde


