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Side 2

Jubilæer i FDF HeDeHusene

Jubilæum i FDF
Som det er tradition uddeler FDF Hedehusene  
jubilæumsmærker i januar.

Mærkerne tildeles til medlemmer som har været med i  
FDF i 5, 10, 15, 20... hele år.

I år tildeles mærker til følgende medlemmer:

Gabriel Storm-Korsvig  5 år

Maria Chapman   5 år

Leonora Storm-Korsvig  5 år

Frederik Hansen   10 år

Annika  Håkansson   10 år

Oliver Segel Larsen   10 år

Nikolai Fogstrup Rasmussen 10 år

Mads Hansen    15 år

Nicklas Nygaard Larsen  20 år



Side 3

Fastelavn

Fastelavn for hele familien. 
Traditionen tro inviterer FDF og Ansgarkirken til fastelavn 
søndag d. 23 februar 2020. 

Vi starter dagen med fastelavnsgudstjeneste kl. 10 hvor bør-
nene er meget velkommen til at møde udklædt op i kirken. 
Ansgarkirkens korskole kommer og synger for os. 

Efter gudstjenesten vil der være tøndeslagning, hvor vi skal 
finde årets kattekonger og dronninger. 

Når tønderne er slået i stykker byder kirken på lidt lækkert at 
spise. Arrangementet er gratis, og det er ikke nødvendigt at 
tilmelde sig, du skal blot møde op ved Ansgarkirken kl. 10. 

Vi ses til en festlig dag i sjove udklædninger. 

Mange fastelavns hilsner 

Ansgarkirken og FDF 
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KreDsweeKenD

Kredsweekend for alle.

Kan vi gøre en forskel i verden, og hvis ja hvordan gør vi så 
det ?

Tag med på kredsweekend 6-8 Marts på Egerup hytten Skæl-
skør for at finde ud af det. Vi skal også prøve hvordan det er at 
være stenrige eller det modsatte, vi skal på løb og løse spæn-
dene opgaver, vi skal synge og hygge og Seniorvæbnerne har 
arrangeret en masse spas og konkurrencer, det bliver super 
sjovt, så skynd dig at tilmeld dig. 

Vi kører i bus fra kredshuset fredag kl. 19.00 og er hjemme 
igen samme sted søndag ca kl 13.45  Du tilmelder dig på 
NemTilmeld 
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væbner weeKenD

Nytårs Weekend for væbnere 

Du inviteres hermed til alletiders, udfordrende, skøre og mega sjov 
weekend.

Væbner Weekend.  Turen går til Oruphøj Hytten i Særløse nær Hval-
sø  og det sker 31 januar samt 1-2 februar. Pris 100 og tilmeldingen 
sker via Nem Tilmeld.

Vi håber som sædvanlig at der er en masse søde forældre der vil 
køre for os frem og tilbage.

På weekenden skal vi: Undersøge hvordan det er og være fattig og 
hvordan man så skaffer sig mad og et sted at sove, kan man bage i 
en papkasse, hvor får man vand fra? vVi skal da også prøve hvordan 
det er hvis man er stenrig og ikke behøver at tænke på hvor mad og 
drikke kommer fra og hvor man skal sove. 

Derfor : vi skal lave bål, være ude/inde, spille spil, kikke på computer, 
spille musik og en masse andre ting.

Så skynd dig ind på Nem Tilmeld og tilmeld dig.
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Puslinge

Kære alle Puslinge.
Kære alle, velkommen til 2020. 
Et nyt år med nye møder, vi skal 
prøve at lege med maden, det 
må vi jo ellers ikke. Vi skal også 
på løb. Men det bedste af det 
hele er at vi starter året med 
vores FEDE PUSLINGE NYTÅRS-
FEST.

Vi glæder os til at se Jer alle 
sammen, husk ved afbud at 
sende en SMS til Bethina 
(22552370). husk tøj der passer 
til vejret da vi ofte lige er ude 
at lege lidt. 

Vi ses følgende torsdage:

 
Torsdag den 9. januar 
Nytårsfest 
I aften skal vi traditionen tro 
holde vores egen lille nytårs-
fest, med musik og dans. Husk 
en festlig hat, det er ikke krav.

Torsdag den 16. januar
Bamsemøde 
I aften skal du tage din bedste 
bamse med til FDF, og kan du 
ikke vælge mellem alle dine 
bamser må du gerne tage to 
med 

Torsdag den 23. januar 
Vingummiløb 
Ja du læste rigtigt... hvor mange 
forskellige vingummier kender 
du? hvor mange bløde bjørne 
skal der til at dække et A4-
papir, det og meget mere finder 
vi ud af i aften

Torsdag den 30. januar 
Må man lege med maden??? 
I aften skal vi lege med mad og 
det er helt uden at få skæld ud 
af de voksne

Torsdage kl. 18.30 - 20.00
Børnehave (5år) + Bh.kl.
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Puslinge

Torsdag den 6. februar 
Andeby-løb 
I aften skal vi på løb hvor det 
hele handler om dem der bor i 
Andeby, så hvem ved mest om 
Anders And og Fætter Højben, ja 
det finder vi ud af i aften.

Torsdag den 13. februar 
Fastelavn 
I aften skal vi lave fastelavnsma-
sker, så kom og brug din fantasi 
sammen med os.

Torsdag den 20. februar 
Vinterferie 
Øv der er ikke noget FDF-møde i 
aften da vi holder vinterferie.

Torsdag den 27. februar 
Kristendomsmærket 
På denne aften skal vi starte på et 
mærke til skjorten. Hvorfor holder 
vi jul og påske alt det finder vi ud 
af i aften

Vi glæder os til at se Jer alle sam-
men efter en lang juleferie.

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
Velkommen tilbage i det nye år..

Vi huske tilbage til al det sjove 
vi lavet sidste år, men lad se 
om vi ikke også kan lave lige så 
meget sjovt i år.

Husk det er stadig det er koldt 
så husk den varme jakke :)

Husk hvis man ikke deltager så 
meld afbud til lederen på 6072 
1860

Hilsen

Chris, Magnus, Casper, Nicklas & 
Caroline 

9 januar
Velkommen tilbage i det nye 
år, hvilke bedre både at starte 
op på end at holde en tumlinge 
fest. Vores tumlingefest starter 
kl 18.00

16 januar
I skal vi lege med sne.

23 januar
I aften skal vi spille tumlinges 
store brætspil. Hvem kommer 
først i mål bliver spændende at 
se.

30 januar
Hul i hovedet løbet, giver det 
mening er et det bare helt hul i 
hovedet.
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tumlingeTorsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

6 februar
I aften skal vi lave kreamøde, så 
husk jeres kreative sind

13 februar 
I aften skal vi spille flere for-
skellige slags rundbold, hvilke 
mærkelig regler vi kan finde på

20 februar
I aften er desværre ikke noget 
møde, da vi har vinterferie.

 
27 februar 
I aften skal vi se hvem der bli-
ver årets kattedronning og kat-
tekonge. Så tage jeres flotte og 
kreative kostumer på og kom 
med og så katten i tønden med 
os.
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Pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 

Så tager vi hul på et nyt år og 
programmet er klart til med 
masser af udfordringer, fantasi 
og leg. Find skjorten frem fra 
gemmerne og mød op til endnu 
en piltesæson med fuld fart på. 

Vi glæder os til at se jer alle i 
2020. 

Mange hilsner 

Mads, Patrick, Caroline, Georg 
og Tine 

Torsdag d. 9 
Velkommen tilbage. 

I aften skal, der tænkes hurtigt. 
I skal nemlig på 100 post løb, 
hvem kan klare alle opgaverne 
inden tiden er gået… 

Torsdag d. 16
Denne aften skal du bruge din 
fantasi. Vi skal nemlig have 
historie møde. Der skal klares 
en forhindringsbane, digtes de 
vildeste historier, der skal frem-
føres. Vi ses til en fantasifuld 
aften. 

Torsdag d. 23 
BINGO BANKO BON GO – vil du 
med en tur til Congo. 

Den står på super banko med 
de sjoveste og mærkeligste 
præmier. En spille aften i højt 
tempo. 

Torsdag d. 30/1
Dreng/pige møde

Disse to aftener skal både dren-
ge og piger udfordres i alt fra 
dækskift til smykke fremstilling. 
Vi bytter og øver os i aktiviteter 
vi måske ikke har prøvet før. 
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Pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag d. 6/2 
Dreng/pige møde

Disse to aftener skal både dren-
ge og piger udfordres i alt fra 
dækskift til smykke fremstilling. 
Vi bytter og øver os i aktiviteter 
vi måske ikke har prøvet før. 

Torsdag d. 13
I morgen er det Valentinsdag, 
derfor skal mødet aften handle 
hjerte og kærlighed. På gensyn 
kys kys

Torsdag d. 20 
Vinterferie – derfor ingen møde, 
men du kan bruge ugen på at 
sy dit fastelavnskostume til på 
søndag. 

Søndag d. 23 
Fastelavns gudstjeneste i Ans-
garkirken med efterfølgende 
tøndeslagning og fastelavns-
boller. 

Torsdag d. 27 
Robotterne kommer – I dag vi 
skal bygge robotter og klare 
forskellige udfordringer med 
dem. 
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væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Julen og er forhåbentligt vel 
overstået, og vi ser frem mod 
og godt nyt år, med masser af 
udfordringer og sjov til os alle.

Mandag d. 6 Januar

Det Sorte Kageshow 
I kender måske programmet fra 
DR Ultra, vi forsøger her med 
vores egen version.

Mandag d. 13 Januar

Førstehjælp!

Hjælp, eller ihvertfald lær 
noget om førstehjælp.

Mandag d. 20. Januar

Førstehjælp, del 2.

Vi fortsætter hvor vi slap.

Mandag d. 27. Januar

Svømmehal.

I aften tager vi med de andre 
i svømmehallen. I hører nær-
mere.

Fredag - Søndag d. 31-2. Fe-
bruar

Væbnerweekend.

Læs mere her i Blæseren.
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væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Februar
Mandag d. 3. Februar

Opfinde en leg. 
I aften skal vi prøve om vi ikke 
kan opfinde en leg, og lege den.

Mandag d. 10. Februar

Stop-Motion! 
Hvad er dette og kan vi finde 
ud af det?

Mandag d. 17. Februar

Vinterferie. 
Der er desværre ikke noget 
møde i aften, men vi håber i 
har en dejlig ferie alligevel.

Mandag d. 24. Marts

Stop-Motion, Del 2.

Forhåbenligt kan vi få afsluttet 
vores Stop-Motion film.
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Blæser Januar 2020 Se-
niorvæbnere
Mandag d. 6.  
Ping Pong møde 
I løbet af julen har vi spist os 
kugle runde, så på årets første 
møde skal vi trille med kugler. 

Vi tager fat i kassen med borten-
nisbolde og finder på en masse 
sjove aktiviteter.

Mandag d. 13
Indendørs primi lejr 
Hvor stort et telt er der plads til 
i vores lokale?

Det finder vi ud af i aften, hvor 
vi holder en hel primilejr inden-
dørs.

Mandag d. 20
Bestigning af Fløngbjerget 
I aften tager vi første skridt i se-
niorvæbnernes erobring af hele 
byen. 

Vi starter med det kæmper store, 
barske, stejle og yderst farlige 
Fløng bjerg.

Vi skal have basecamp, klatreud-
styr og fornuftigt fodtøj parat.

Vi mødes på cykel og starter 
missionen sammen. 

Mandag d. 27 
Svømmehal 
I aften tager vi alle sammen i 
svømmehallen. Vi vil gerne se 
hvordan I har det i vand, inden 
vi tager afsted på VM og kanotur 
senere på året. Vi starter med 
200m fri, og så er der fri leg.

seniorvæbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Februar 2020 
Mandag d. 3
Lejrbålskonkurrencer 
Senior væbnerne har vundet 
i lodtrækningen om at lave 
konkurrencer til lejrbål på 
kredsweekenden.

Det skal vi arbejde med i aften. 
Og det hele skal selvfølgelig 
afprøves. 

Mandag d. 10 
Globus 
Vi tager hul på FDFs internatio-
nale projekt, Globus. Det handler 
om FNs verdensmål. 

Hvordan kan vi i FDF Hedehu-
sene gøre en forskel? 

Mandag d. 17
Vinterferie  
Intet møde i aften, hulk, snøft

Mandag d. 24 
Opdagelsen af Charlotteager.  
Vi rejser mod ukendt land, i fod-
sporerne af den næsten ukendte 
opdagelsesrejsende ColuMetro.

Hvad mon vi møder og hvordan 
vinder vi de indfødtes tillid?

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  
Jeg håber i har haft en god jul 
med gode gaver og et godt 
nytår, uden mistede fingre, øjne 
og den slags pjat. Her i januar 
og februar skal vi både være 
ude i den dejlige kulde og in-
denfor i den hyggelige varme 
så husk tøj efter programmet.

6/1 
Vi starter året med en hyggelig 
gang madlavning udenfor, kom 
og få testet dine evner til mad-
lavning i kulden.

13/1 
Nu har det gamle væbnerlokale 
efterhånden stået tomt og ube-
nyttet længe, så i aften finder vi 
ud af hvad der kunne være fedt 
at gøre med det.

20/1 
Vi fortsætter hvor vi slap sidste 
gang, og begynder med at gøre 
det gamle væbnerlokale til det 
fedeste lokale i kredshuset.

24-26/1 
Blå Port

27/1 
Vi genopliver en gammel tra-
dition og tager en tur i svøm-
mehallen.
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seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

1/2 
Så er det blevet tid til VM 
Hotspot nr. 1, så indfang et 
hold og bliv tilmeldt.

3/2 
Forhåbentlig bliver vi i aften 
færdige med at omdanne det 
gamle væbnerlokale til det fe-
deste rum i kredshuset.

10/2 
Vi satser kraftigt på at der er 
faldet sne, ellers bliver det i 
hvert fald en anderledes kæl-
ketur 

17/2 
Intet møde i aften da det er 
vinterferie vi ses i næste uge

24/2 
Med vinterferien veloverstået 
prøver vi ligesom sidste år te-
ma-møderne fra VM-udvalget, 
selvom du ikke skal med på VM 
kan du sagtens være med. 
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KreDsKalenDer

Januar Februar Marts

1. Nytårsdag 1 Væbner weekend 1.

2. 2 Væbner weekend 2. Møde for de store 

3. 3 Møde for de store 3.

4. 4 4.

5. 5 5. Møde for de mindre 

6. Møde for de store 6 Møde for de mindre 6. Kredsweekend

7. 7 7. Kredsweekend 

8. 8 Plan weekend 8. Kredsweekend 

9. Møde for de mindre 9 For ledere/seniore 9. Møde for de store 

10. 10 Møde for de store 10.

11. 11 11.

12. 12 12. Møde for de mindre 

13. Møde for de store 13 Møde for de mindre 13.

14. 14 14.

15. 15 15.

16. Møde for de mindre 16 16. Møde for de store 

17. 17 Vinterferie 17.

18. 18 18.

19. 19 19. Møde for de mindre 

20. Møde for de store 20 Vinterferie 20.

21. 21 21.

22. 22 22.

23. Møde for de mindre 23 Fastelavn 23. Møde for de store 

24. Blå port 24 Møde for de store 24.

25. Blå port 25 25.

26. Blå port 26 26. Møde for de mindre 

27. Møde for de store 27 Møde for de mindre 27.

28. 28 28.

29. 29 29.

30. Møde for de mindre 30. Møde for de store 

31. Væbner weekend 31.
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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

4
6

 5
6

 0
0

 9
5

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
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Fødselsdage og nye medlemmer

Tillykke til fødselar-
er i Januar måned

4.  Aksel Henriksen
5.  Magnus Langkow
10. Lucas Larsen
10.  Smilla Larsen
14.  Adrian Boje
14.  Leonora Storm-Korsvig
15.  Oliver Brandt
17.  Nanna Rasmussen
21.  Lucas Ammentorp
29. Mads Hansen

Tillykke til fødselar-
er i december måned

2. Jakob Hvidberg Pedersen
3. Frederik Hansen
6.  Maria Sperling
9.  Valentina Poulsen
12. Peter Hansen
13. Elise Dinesen
17.  Sara Olesen
19. Mads-Kristian Marker 

Storgaard
22.  Lennart Koefoed
24. Marc Halling Mikkelsen
26.  Clara Hvidberg Teichert

Velkommen til nye medlemmer
Agnete Thorhauge-Mortensen Pusling
Lucas Ammentorp    Tumling
Fie Winther Bendtsen Tumling


