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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

Støt vore annoncører!
-de støtter os



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

MAJ
05.05 Rikke Vinther Olsen (Leder)
06.05 Christian Olsen (Støtte-kreds)
12.05 Simon Rasmussen (Seniorvæbnere)
27.05 Christoff er Kragh Nielsen (Væbnere)

JUNI
01.06 Line L. Ovesen (Leder)
04.06 Laurits Valdemar Bæk Andersen (Pilte)
04.06 Ingrid Katrine Bæk Andersen (Pilte)
04.06 Bo Ludvigsen (Freelance)
04.06 Annette Enslev Mikkelsen (Bestyrelsen)
18.06 Anne Gislund (Støtte-kreds)
21.06 Per Green (Freelance)
22.06 Lis Møller Nielsen (Leder)
23.06 Tanja Sørensen (Støtte-kreds)
25.06 Svend Riis (Bestyrelsen)

JULI
07.07 Kristoff er Eckhardt Trondheim (Pusling)
07.07 Thomas Riis (Bestyrelsen)
14.07 Malte Olsen (Pusling)
29.07 Ivan Sørensen (Støtte-kreds)

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

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)

Tommy Vigsø Sand Larsen

Mette Thorhauge
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5PUSLINGE (5ÅR 0.KL.)
Mødedag: Tirsdage kl. 17:00 - 18:15
Hej Puslinge og Tumlinge

Vi glæder os, som altid til at se jer. 
Husk, at I altid velkommen til at tage en ven med. Jo fl ere - jo bedre :-) 
Husk altid at have tøj med til at være udendørs.

Simon, Martin, Linette og Gitte

Program
MAJ:
03.05 Intet møde. Vi skal være friske til i morgen :-)
04.05 - 07.05 Sommerlejr
10.05 Vi planter 
17.05 Lagkageløb 
21.05 PuTu-dag - info kommer
24.05 Ved stranden - vi mødes ved Tornby strand til sædvanlig tid
31.05 Aff aldsindsamling - info kommer

JUNI:
07.06 Spil og leg
14.06 Bålmøde 
21.06 Sæsonafslutning

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

mail@madsen-hedegaard.dk

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

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

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



14HISTORIEN OM DERFOR
... fortsat fra side 8

råd til en årlig sponsor tur med det gode skib Jens Krogh for alle vore 
annoncører.

Vi kan se at det er tiden til DERFOR skal indstilles og at vi skal bruge de 
elektroniske medier der er i dag. 

Facebook er et sted hvor vi kan få en besked hurtig rundt og få 
tilbagemeldinger, og der er på vores hjemmeside et link direkte til den 
lukkede Facebook gruppe. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende og vi 
er i gang med at oprette en åben Facebook side hvor vi vil lægge ting ud 
som kan give god omtale i andre medier.

På vores hjemmeside vil vi sætte alle vore annoncører ind, for vi håber og 
regner med de har lyst til fortsat at støtte FDF Hjørring og deltage i vores 
årlige tur for sponsorer.

Med FDF Hilsen på vegne af det udvalg som har kigget på sagen og 
sammen med ledere og kredsbestyrelse har taget det vi mener er den 
rigtige beslutning.

Vi håber på stor opbakning fra vores annoncører
Svend Riis Kredsbestyrelsesformand

DERFORDERFOR

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

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk

Hej Puslinge og Tumlinge

Vi glæder os, som altid til at se jer. 
Husk, at I altid velkommen til at tage en ven med. Jo fl ere - jo bedre :-) 
Husk altid at have tøj med til at være udendørs.

Simon, Martin, Linette og Gitte

Program
MAJ:
03.05 Intet møde. Vi skal være friske til i 
morgen :-)
04.05 - 07.05 Sommerlejr
10.05 Vi planter 
17.05 Lagkageløb 
21.05 PuTu-dag - info kommer
24.05 Ved stranden - vi mødes ved Tornby strand til sædvanlig tid
31.05 Aff aldsindsamling - info kommer

JUNI:
07.06 Spil og leg
14.06 Bålmøde 
21.06 Sæsonafslutning

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)



8HISTORIEN OM DERFOR

FDF Hjørrings blad DERFOR 
startede i 1972 sammen-
med nogle nye unge ledere 
der kom fra Aal-borg/
Thisted. De satte lidt mere 
gang i kredsen og det 
lykkedes at få fl ere børn og 
ledere med.

Poul Møldrup var en af dem 
der var med til opstart af 
det nye FDF Hjørring og 
som jeg har hørt historien 
var de nye ung ledere 
sammen med nogle af de 
unge le-dere fra det gl. 
FDF Hjørring til møde hvor 
man snak-kede om hvad 
kredsbladet skulle hedder og der var der en Jørgen Dahl fra Thisted der 
sagde det selvføl-gelig skulle hedde DERFOR og det var i relation til at 
man sagde DERFOR skal du være med i FDF Hjørring.

De første blade blev lavet med sværteduplikator og man stod hjemme hos 
en af lederne og lavede og samlede det klar til uddeling.
Senere Blev man udstyret med en Stencilbrænder og bedre duplikator og 
der foregik trykning i et lokale på gården, hvor der var fl ere om at lave 
opsætning brænde og trykke samt hæfte det sammen.

Hen af vejen var vi så ude at tegne annoncer det DERFOR fordi vi gerne 
ville lave et bedre blad og det er det resultat der er i dag.

Bladet hænger økonomisk sammen med de annoncører er er i og der er 
fortsætter side 14

13VÆBNERE OG SENIORVÆBNERE
Mødedag: Tirsdage kl. 18:30 - 20:15  (5.-8. KLASSE)
Hej Væbner og seniorvæbner

Nu er det snart tid for vi skal på landslejr der bliver så fedt.
Nu er foråret kommet, så vi er udenfor til møderne, husk tøj derefter
Her i foråret kommer der også en tur med det gode skib Jens Krogh fra 
Ålborg
Håber I alle er Klar 
Hilsen Mathias, Frederik, Andreas, Betina og Lis

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

Program
MAJ:
03.05 Blob blob husk badetøj
10.05 Kan I fi nde vej
17.05 Kan I binde to rafter sammen
24.05 Pop Pop
31.05 Vi skal hele kredsen til Skallerup og samle aff ald

JUNI:
07.06 Vi laver bål 
14.06 Vi skal på tur tager fra FDF gården kl 17 er der igen 
 ca 21.30. Vi sørger for I får mad under vejs
21.06 Kredssæsonafslutning på FDF gården

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



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

ENTREPRENØRMATERIEL

SALG

SER
VIC

E

U
D

LEJN
IN

G

Vandværksvej 25 . 9800 Hjørring . Tlf. 98 92 83 66 . 98 92 83 82

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 ved at nærme os sommeren og lysere aftener. 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
Rikke, Line og Tommy

Program

MAJ:
03.05 K.O.K
04.05-07.05 Sommerlejr for Puslinge, Tumlinge og Pilte
10.05 Vi leger
17.05 Reb og rafter
24.05 Hemmeligt møde
31.05 Aff aldsindsamling – mere info følger

JUNI:
07.06 Reb og rafter
14.06 Vi hygger ved bålet – spis ikke hjemmefra
21.06 Fælles kredsafslutning – mere info følger.

Tjek ogsåhjemmesidenfdfhjoerring.dk



10SIDEN SIDST

Kredsweekend
I weekenden fra den 4. til den 6. marts var hele kredsen på 
kredsweekend på det skønne spejdercenter Thorup Hede 
ved Dronninglund. Vi boede i en charmernde hytte kaldet 
Spejdergården, hvorfra vi hyggede både inden- og udendørs. Her 
følger lejravisen fra lørdag aften, der blev bragt under et godt 
lejrbål arrangeret af væbnerene og seniorvæbnerene.

I går ankom FDF’erne fra Hjørring til Spejdergården på Th orup Hede. Et sted 
som de aldrig havde været før, da det jo er et sted for KFUM’ere! 
Turen gik heller ikke helt uden problemer. To biler kom nemlig til at følge eft er 
traileren, hvilket de ikke skulle. Det erfarede de også selv, da de pludselig kom 
helt ud på de små landeveje grundet en træls GPS modtager. Det tog faktsik så 
lang tid, at de børn, der havde kørt eft er den rigtige bil var faldet i søvn, da de 
endelig ankom. 

Vi var endelig kommet sikkert frem, og her mødte vi en gammel kending på 
motorcykel. I øvrigt en meget heldig motorcykel, der i dag har fået speciel 

11eskorte hele vejen til Nørresundby. Nå, men tilbage til i går. 
Eft er at vi alle var kommet på plads, skulle vi til lejrbål. Her blev vi 
underholdt med gamle kendinge, nye fakter og også en meget lærerig historie 
om skumfi duser. Alle, der hørte om skumfi dusmonsteret blev simpelthen så 
sultne, at de hele tiden slikkede sig om munden og sagde ”haps, haps, haps”. 
Ja, så var der også moralen! Husk det nu, det er meget vigtigt! Skumfi duser er 
farlige, så giv dem til jeres ledere!

Lejravisen har desuden fået et tip om, at der skulle bo en ugle her omkring 
hytten. Den blev hørt tude i går aft es, men om der er tale om en rigtig ugle, 
eller blot en træt leders indbildning eft er at have set lidt for meget på hyttens 
naturplakater, er Lejravisen list usikker på. Man kan jo prøve at se om det er 
en natugle ved at prøve det kendte natuglekald: ”Wu-hit”.

Havd kan man så sige om lørdag morgen? - Ja, sikke noget lort! Vi kunne ikke 
fi nde hyttens fl ag, men hvad skidt, vi var jo så heldige, at vi havde taget vores 
eget med. Nej det, der rigtig var noget lort, var i virkeligheden noget være … - 
Ja det lugtede i hvert fald hverken af blomster eller lagkage!

I dag har vi været på et Geocaching løb, hvor vi fi k set det skønne område med 
den grå ko og mange andre spændende ting. Vi lærte også noget om levende 
og døde poster, gjorde vi ikke Martin? Og nu hvor vi er ved det Martin, så skal 
du ikke tro, at du er så meget bedre end os andre. Ja, Martin tror ligefrem, 
at er hævet over os andre, hvilket han demonstrer ved at sove oven på 
loft sbjælkerne to meter over de andre! Så Martin, pas nu på ikke at blive for 
høj i hatten, eller … pas nu bare på!

Derudover har vi her til eft ermiddag hygget med ordentlig krea. Det vare 
bare hyggeligt! Det var Lejravisen for i dag. Nu må vi se hvad resten af lejren 
bringer!


