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Side 2

KredsKalender

November December Januar
1. 1. 1.

2. 2. Møde for de store 2.

3. 3. 3.

4. Møde for de store 4. 4.

5. Hverdagslejr 5. Møde for de mindre 5.

6. Hverdagslejr 6. 6. Møde for de store

7. Møde for de mindre 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. Møde for de store 9. Møde for de mindre

10. 10. 10.

11. Møde for de store 11. 11.

12. 12. Juleafslutning 12.

13. 13. 13. Møde for de store

14. Møde for de mindre 14. 14.

15. 15. 15.

16. 16. 16. Møde for de mindre

17. 17. 17.

18. Møde for de store 18. 18.

19. 19. 19.

20. 20. 20. Møde for de store

21. Møde for de mindre 21. 21.

22. Puslingeweekend 22. 22.

23. Puslingeweekend 23. 23. Møde for de mindre

24. Puslingeweekend 24. 24.

25. Møde for de store 25. 25.

26. 26. 26.

27. 27. 27. Møde for de store

28. Møde for de mindre 28. 28.

29. 29. 29.

30. 30. 30. Møde for de mindre

31. 31.
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Vm Hotspot

Væbnermesterskabs Hotspots
I Kristi Himmelfartsferien afholder FDF hvert år en konkurren-
ce for alle Væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer, hvor der bliver 
konkurreret i forskellige FDF-aktiviteter, der hedder Væbner-
mesterskabet. Alle opgaverne bliver løst i små hold der bliver 
kaldt patruljer, der alle har en leder tilknyttet. 

Før den store finale er der opgaver på nettet, både løbende 
og i to weekender.  Opgaverne på nettet er som regel små og 
overkommelige, i de to weekender kommer der dog rigtigt 
mange opgaver, i den første weekend er formålet at stresse 
patruljen så meget som muligt, i den anden weekend er der et 
overordnet tema for opgaverne. De sidste par år har vi FDF He-
dehusene udover den store finale også deltaget i weekenderne, 
kaldet Hotspots. 

I år ligger hotspots 1. Februar og 14. Marts, Finalen ligger 20-
24. Maj. 

På fdfhedehusene.nemtilmeld.dk, vil der være en tilmelding 
fra. d. 1. december.
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Krybbespil

Krybbespil til juleafslutning
Vi søger medvirkende til årets krybbespil. Skuespillere og tek-
nisk personale.

Hvis du er Pilt, Væbner eller Seniorvæbner og har lyst til at 
være med i krybbespillet så skal du møde op i kredshuset 
Torsdag d. 21/11 kl. 18:30, så finder vi en rolle til dig. 

Hvis du er væbner eller Seniorvæbner og ikke kan komme d. 
21/11 så snak lige med Stefan eller Søren. 

Vi øver følgene dage: torsdag d. 21/11, torsdag d. 28/11. og 
onsdag d. 11/12.  

Selve forestillingen med publikum er torsdag d. 12/12 til 
kredsens juleafslutning.

Hvis krybbespillet bliver godt og publikum klapper får alle 
medvirkende et dramamærke til skjorten.

Den første mødegang vil du udover din rolle få udleveret et 
manuskript så du kan øve derhjemme. 
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Juleafslutning

Juleafslutning for hele kredsen 
Torsdag d. 12. december 

FDF Hedehusene inviterer alle FDFere, deres forældre og sø-
skende til juleafslutning torsdag d. 12. december kl 18.30 i 
Ansgarkirken. 

Som det er tradition slutter vi FDF året af i kirken hvor vi sam-
men skal se krybbespil opført af pilte og væbnere. Når vi er 
færdige i kirken går vi sammen over i menighedshuset, hvor 
der er gløgg og æbleskiver, kaffe og kakao, hygge og snak. 
Udenfor har vi tændt bål så man kan komme til at lugte af røg.

Vi viser billeder fra året der er gået, og fortæller om alt det 
der skal ske i det nye år.

Lederne og bestyrelsen i FDF Hedehusene ønsker alle børn – 
unge og forældre en god jul og godt nytår.
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puslinge WeeKend

Kære puslinge og forældre 
Kort info omkring weekender: 
Nu er det snart blevet den tid på året hvor vi skal have os en week-
end. Fordi der er så mange nye, har vi valgt at lave en forkortet 
weekend. Denne gang er det fra fredag til lørdag, og det bliver 
hjemme i vores kredshus. Vi skal hygge og lære det med at sove et 
andet sted en vores forældre, men i stedet med jeres FDF leder. Til 
gænggæld vil der kommer en hel weekend i foråret hvor det er fra 
fredag til søndag. Så denne gang er til at prøve det og hygge med 
jeres FDF venner. 

Info omkring denne weekend D.22/11 til D.23/11 
Da der er 1 måned til jul har vi valgt at i skal se tilbage på Bethina 
og Cecilies jul. Hvad så de, da de var børn og hvad spiste/spiser 
man omkring den søde juletid. Hvad laver man ellers i den så småt 
begyndte juletid. Det og meget mere finde du ud af ved at tilmelde 
dig denne korte weekend. 
Men vi kan love jer så meget at det bliver hyggeligt og i vil aldrig 
glemme hvordan det er at være Pusling på weekend.  
Weekenden starter Fredag d.22/11 KL.19 og slutter Lørdag d.23/11 
KL.19. 

Tilmelding via NEM-TILMELD. Pris: 90,- kr. Husk at skrive på tilmel-
dingen hvis der er noget vi ledere skal være OBS på når I sender 
jeres barn på weekend. Selv det mindste kan være vigtigt! 
HUSK at pakke fornuftigt. Pakkeliste udleveres i god tid. Der må ikke 
medbringes mobiltelefon eller anden elektronik. Slik og andre søde 
sager skal ikke medbringes da de får på weekenden. Hvis i har brug 
for mere info, kan i snakke med Cecilie på de ugentlige møder. Vi 
glæder os til en fantastisk fredag-lørdag med alle Puslingene

Hilsen Bethina og Cecilie. 
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puslinge

Kære alle puslinge.  
Nu er det ved at blive koldt og 
mørket sænker sig hurtig. Tiden 
er den hvor man skal hygge med 
sin familie, venner og også jeres 
FDF vener og leder. De næste 2 
måneder byder på hygge og ting 
vi slet ikke har fået nået i år, men 
nu skal det være. Så i skal prøve 
nye ting med os, glæd jer. 
Husk altid tøj der passer til aftens 
vejr, hellere have for meget varmt 
tøj med end de små podder fryser. 
Vi er altid ude på hvert møde Det 
er ikke fedt at være leder til. 

Husk altid at melde afbud til Be-
thina på (22 55 23 70) 

Vi ses følgende møder.

Torsdag d.7 November 
I aften skal vi på løb, men ikke 
hvilket som helst løb. Nu skal i 
tænker tilbage når i sider foran 
fjernsynet, for vi skal nemlig med 
tegnefilm løb. Glæd jer, det bliver 
virkelig sjovt. 

Torsdag d.14 November 
I aften skal i have jeres bedste 
tålmodighed med, da den vil blive 
sat på de bedste Puslinge prøver. 
Der skal nok blive en udfordring 
at hold fingrene ind til kroppen 

Torsdag d.21 November 
I aften skal der rå hygges, da Ce-
cilie har tændt op i bål. Mon ikke 
der blive varmet noget over bålet. 
Århhh nårhh ja, mor og far kom-
mer også til at nyde at i siddet 
ved bålet. I kommer nemlig til at 
dufte af FDF parfume.
d.22 November til d.23 November. 
Puslinge weekend/overnatning-
Læs mere et andet sted her i 
blæseren

Torsdag d.28 November 
I aften begynder vi lige så stille 
på julen. Vi skal nemlig se snap-
per med julens tema, vi skal også 
ud at lege på aftens møde.

Torsdag d.5 December 
Nu begynder vi snart at kunne 
duften julen. Vi skal nemlig jule-
hygge som kun puslingene kan. 
Så husk nissehuen. Det bliver så 
hyggeligt.

Torsdag d.12 December 
Som traditionen lyder har vi fæl-
les juleafslutning i kirken med 
resten af kredsen. Læs mere om 
det et andet sted i blæseren. 

Torsdage kl. 18.30 - 20.00
Børnehave (5år) + Bh.kl.
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tumlinge
Torsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

Hej Tumlinge
Nu nærmer vi os kolde dejlige 
måneder, og vi kan godt lide at 
være ude selv om det er koldt.

Så husk hue og vanter så vi kan 
være ude, og være varme sam-
tidig.

Hilsner

Chris, Magnus, Casper, Caroline 
& Nicklas

7 november 
I aften skal vi synge og spille 
musik.

14 november
I aften skal vi se hvem der 
er gode til at quiz, kan vi 
svare rigtigt?

21 november
Dette møde handler om løb 
i farver.

28 november
I aften skal vi på jordomrejse-
løb, det bliver spændende og se 
hvor vi kommer hen.

5 december
I aften skal vi julehygge. Vi skal 
lave juledekorationer til jule-
afslutningen, men vi må ikke 
glemme at vi også skal hygge. 
Hvis i har en nissehue må i 
gerne tage den med.

12 december
I aften er det juleafslutning. 
Læs mere om det i blæseren.
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pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte
Her i de mørke efterårsmåneder 
forsætter vi udklædningsfesten. 
Vi skal nemlig lege med skæg 
og blå briller. Det er også tid til, 
at du skal finde din indre skue-
spiller frem, da vi pilte skal op-
træde til det årlige krybbespil i 
kirken, torsdag d. 12. dec. 

På gensyn til masser af FDF i 
november og december. 

Mange hilsner

Lasse, Mads, Patrick, Caroline, 
Georg og Tine

Torsdag d. 7/11
Overraskelses aften. Denne 
aften har vi givet Seniorvæb-
nerne, Væbnerne og Seniorerne 
frie hænder, til at lave et spæn-
dende piltemøde. Så kom og 
bliv overrasket. 

Torsdag d 14/11 
Movember i november.

I aften lader vi skæget gro og 
laver skæg med skæg. Kom og 
få et billigt grin. 

Torsdag d. 21/11 og 28/11
Disse to aftener begynder vi 
øvningen til krybbespillet. Der 
skal øves replikker og kigges på 
rekvisitter og kostumer, lys og 
teknik. Der ud over skal vi lege 
forskellige mørkelege. 

Torsdag d. 5/12 
I aften skal vi på det store ju-
leløb med nisser, godter og pe-
bernødder. 

Onsdag d. 11/12 18.30 – 20.00 

Øve aften i kirken

Torsdag d. 12/12  
Jule krybbespils aften i Ansgar-
kirken. Vi skuespillere mødes kl. 
17.
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Væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Så er der ved at være jul. 

På med varmt tøj og så Til FDF

Hilsen Henrik – Troels – Kasper 
og Jeanette 

Mandag d. 4 November  
Vi skal i aften kigge nærmere 
på vores Missions Projekt - Glo-
bus. Det er også i aften vi star-
ter på vores hverdagslejr!

Mandag d. 11 November  
Kort & Kompas! Hvad er 
det nu for noget, og skal 
vi overhovedet bruge det 
til noget, nu hvor vi alle 
har en SMART-Phone?

Mandag d. 18 November 
I aften er det store lege 
aften. Vi skal lege en 
masse lege, og måske 
også et par i ikke kender i 
forvejen-

Mandag d. 25 November  
Jeanette har en masse 
toiler-/køkkenrulle rør. 
Hvad kan vi mon finde på 
bruge dem til?

Mandag d. 2 December 
I aften skal vi jule lidt sammen, 
i skal medbringe en indpakket 
gave til en værdi på maks 20,-

Mandag d. 9 December 
Fælles juleafslutning for man-
dagsholdet!

Torsdag d. 12 December 
Fælles juleafslutning for he-
leKredsen, læs mere i denne 
blæser.
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Hej skønne og sjove 
  seniorvæbnere. 
Vi er klar til at give den en skal-
le den sidste del af 2019 sam-
men med jer, og vi har planlagt 
et hav af forskellige møder. Alle-
rede nu har vi planlagt program-
met for foråret 2020, så der er 
garanti for for fede, udfordrende 
og sjove møder. 

Vi glæder os til at se jer både i 
2019 og 2020! 

Varme vinter hilsner fra Søren 
og Stine. 

Mandag d. 4. November. 
I aften skal vi være sikre. Vi skal 
nemlig bygge vores eget alarm-
system. 

Mandag d. 11. November. 
I dag er det bagerens fødsels-
dag, hurra hurra hurraaa. I aften 
skal vi ælte en masse og se hvil-
ket bagværk det kan blive til. 

Mandag d. 18. November. 
I aften står den på rytmer og 
fede lyde. Vi skal have musik-
møde og prøve os frem med en 
af sangene i march og lejr. 

Mandag d. 25. November. 
Nu er det igen tid til at få lidt 
mere farve på seniorvæbner 
lokalet. Vi skal sørge for, at der 
er mere seniorvæbnerfarve end 
piltefarve. 

Mandag d. 2. December. 
I aften skal vi rigtig hygge. Der 
vil nemlig bli e serveret brætspil 
med kakao. Hvis i har nogle øn-
sker til spil, så kom endelig og 
sig til! 

Mandag d. 9. December. 
I aften har vi fællesafslutning 
med væbnerne og seniorerne, 
inden vi endeligt går på julefe-
rie. 

Torsdag d. 12. December. 
Så er der juleafslutning med 
hele kredsen! Kom til smukt 
krybbespil, varm kakao og lækre 
æbleskiver, og ønsk alle en god 
jul og et godt nytår. 

seniorVæbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

Kære Seniorer  
Så nærmer vi os med hastige 
skridt december og juleafslut-
ning, og igen tager vi os af kryb-
bespillet. Men inden vi kommer 
så langt er der lige skal vi hygge 
en masse med brætspil både i 
kredshuset og på bastard cafe, 
vi skal også lige en tur på hver-
dagslejr i kredshuset.

Hsiwen og Stefan

4/11 
Vi fortsætter med førstehjælp, vi 
skal se om i kan huske noget af 
det i har lært.

4-7/11  
Kan man bo i kredshuset og 
samtidig gå i skole, selvfølgelig 
er svaret, det beviser vi i den her 
uge hvor vi holder hverdagslejr, 
husk tilmelding på nemtilmeld.

11/11 
Så er det blevet tid til at vi star-
ter op på projekt krybbespil, så 
vi tager et grundigt kig på hvad 
vi gjorde sidste år og hvordan 
det kan forbedres.

18/11 
Mens det rusker udenfor, og reg-
nen siler ned, hygger vi indenfor 
med spilleaften, så hvis du har 

nogle gode brætspil derhjem-
me så medbring dem endelig.

23/11  
Fordi de der brætspil, er super-
hyggelige tager vi en tur på 
Bastardcafe, i København, husk 
tilmelding på nemtilmeld.

25/11  
Har du en lille Sherlock Holmes 
i maven så kom i aften og udlev, 
dine detektivdrømme.

2/12 
Når det er rusk og regne og 
koldt udenfor har man brug for 
at blive forkælet, derfor holder 
vi wellness aften og kommer 
helt ned i tempo inden julens 
stress og jag.

9/12  
Så blev det tid til det sidste 
mandagsmøde inden jul, for at 
sige god juleferie ordentligt 
holder vi fællesmøde med væb-
nerne og seniorvæbnerne.

12/12  
Så er det blevet tid til at frem-
føre vores krybbespil for resten 
af kredsen. Der er nemlig fæl-
les juleafslutning i kirken. Læs 
mere om dette et andet sted i 
blæseren.
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fdf HedeHusene støttes af

Fløng El & Service 
Alt El-arbejde udføres!

V/Aut. El-installatør 

Henrik Rishøj Olsen Tlf. 4659 8171

FDF BUTIKKEN

Åben i kredshuset hver  
torsdag fra kl. 18 til kl. 19 
 
Uden for åbningstid kan varer bestilles 
på 46 56 33 29 eller 
mail jmath@post11.tele.dk

Hovedgaden 486 
Tlf: 60 22 28 30 
Mail: klausens.dyrehandel@gmail.com 
facebook.com/klausensdyrehandel
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fdf HedeHusene støttes af

Vesterkøb 39 · 2640 Hedehusene

Tlf:  4656 1401

Åbent: mandag - søndag  800 - 2000 

Åbent alle dage 8-21
Hedevej 1, Fløng, 2640 Hedehusene - Tlf. 46594653

Restaurant Bollinis

Åbent hver dag fra kl. 11.00
 
Hedehusene Selskabslokaler
Plads til 100 gæster

www.bollinishedehusene.dk
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Stig Dan Nielsen
Ejendomsmægler MDE
Mobil: 40 30 05 30  
Tllf: 70 26 53 33 
Mail: sdn@mailreal.dk
RealMæglerne Aastrup & Nielsen ApS 
Vesterkøb 8 
2640 Hedehusene 
realmaeglerne.dk/hedehusene
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Kræfterne bag

Bestyrelsen
Formand Gregers Holse, Lilleager 18 26 46 60 52
Kredsleder Jeanette Larsen, Topager 8 40 15 56 87
Kredsleder Søren Pedersen, Nordvang 2 28 11 06 57 
Kasserer Peter Hansen, Jernalderen 15  20 27 06 61
Lederrepræsentant Stefan Hvitfelt Rasmussen 26 84 59 88
Seniorrepræsentant Mads-Kristian Storgaard 
Forældrerepræsentant Iani Andersen 
Forældrerepræsentant Jacob Lylloff 
Menighedsrepræsentant Thomas Gotthard 28 51 17 78 

Kontaktpersoner
Blæserredaktør Nicklas Nygaard, nicklas@fdf.dk     20 13 11 52
Udlejning Fjordhytten Henrik Rolf 40 52 14 91

Klasseledere
Puslinge Bethina Bolt Algran 22 55 23 70
 Cecilie Jensen 25 67 88 70
Tumlinge Caroline Weber 60 72 18 60                                      
 Casper Jensen  22 41 63 06
 Nicklas Nygaard  20 13 11 52
Pilte Tine Pedersen, Nordvang 2 51 74 82 98
 Georg Boye 26 17 19 71
Væbnere Henrik Rolf, Lyngmosen 8A 40 52 14 91 
 Jeanette Larsen 40 15 56 87
 Troels Rasmussen  26 85 20 88
Seniorvæbnere Søren Pedersen, Nordvang 2 28 11 06 57
 Stine Groesmeyer,   20 94 81 78
Seniorer Stefan Hvitfelt Rasmussen 26 84 59 88
 Hsiwen Chow 
Mandagshold Ejnar Fischer Rigelsen, Stenmøllen 53 60 82 14 32

Kredshus FDF Huset 46 56 19 58
 Charlottegårdsvej 2B 
 2640 Hedehusene
 www.FDFHedehusene.dk



Side 16

Fødselsdage og nye medlemmer

Tillykke til fødselar-
er i november måned

1. Mathilde Ginderskov
2.   Casper Lundahl Jensen
7.  Marius Laache
14.   Patrick Kjær Holse
16.   Ida Marie Håkansson
22.    Oliver  Segel Larsen
27.    Kathrine Spindler
29. Nicklas  Jacobsen
30.   Henrik Rolf

Tillykke til fødselar-
er i december måned

5.     Annika Håkansson
12.  Lucas Macedo Wrona
13.   Emma Macedo Wrona
15.    Jason Lundstrøm Møller
16.   Lasse Emil Håkansson
18.  Sander Kjelder Nordahl
23.  Villads Lodberg Thybo
25. William Falkenberg
27.    Aksel Moos Thomsen
27.   Lone Hansen
27.   Aksel Moos Thomsen
28.  Katrine Højdorf
31.   Nicklas Nygaard 

Velkommen til nye medlemmer
Agnete Thorhauge-Mortensen Pusling
Sander Kjelder Nordahl   Pusling
Annika Winther Bendtzen Væbner
Christine Hvidberg Teichert Seniorvæbner


