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Sommerlejr - Det forSvunDe eventyr

De forsvundne eventyr
Nu er tiden kommet til, at vi endnu engang skal afsted på den 
årlige sommerlejr. 

Turen går denne gang lejren, Port Arthur som ligger på Fyn ca. 
15 km fra Odense centrum.

Vi skal lege, hygge, bygge med rafter samt lege med en masse 
forskellige historier. 

Vi skal både være til lands, til vands og i luften, hvor end even-
tyret fører os hen. 

Tilmelding til sommerlejren foregår som altid på Nemtilmeld 
og fristen for tilmelding er den. 29.maj. 

Vi tager afsted lørdag den. 4 juli og kommer hjem igen lørdag 
den. 11. juli.

Prisen for dette super fede arrangement er 850kr og for den 
pris får man udover en sjov sommerlejroplevelse, lækker mad 
og biks, en super fed T-shirt og et lækkert sommerlejrmærke til 
skjorten. 

Har man en lyst til at være tante/onkel er man meget velkom-
men til tage fat i Casper om torsdagen, eller Stefan om manda-
gen.  

Vi glæder os meget til at se jer på dette års sommerlejr.

Venlig hilsen 

Sommerlejrudvalget.
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fDf ÅrSmøDe

Alle FDFere inviteres til årsmøde – med 
spisning for hele familien 
Torsdag d. 12. marts holder vi årsmøde i FDF Hedehusene. 
Mødet starter kl. 18 30, med allerede klokken 18 står vi klar 
med af¬tensmad til hele familien.  
På årsmødet vil vi præsentere noget af det allerbedste ved 
FDF, nemlig sommerlejren.  
Kom og hør om nogle af de spændende ting vi skal lave på 
som¬merlejren, hvordan vi skal bo, om der mon er slik-biks og 
meget mere.  
Årsmødet er også der, vi vælger medlemmer til bestyrelsen. 
Alle medlemmer kan stille op til valg til bestyrelsen.  
Hvis du kunne tænke dig at stille op, skal du lige læse lidt om 
besty¬relsen på vores hjemmeside under ´Om FDF´, og du må 
meget gerne fortælle det til kredslederen inden årsmødet. 
Hvis du er under 15 år skal du lade dig repræsentere af én af 
dine forældre, er du 15-18 år kan du lade dig repræsentere af 
en forældre. 

Når valget er overstået slipper vi børnene fri til de normale 
FDF møder, og så fortsætter forældrene med lidt mere snak 
om FDF, vores værdier, hvad vi har af planer for resten af året 
og lidt om økonomi. Der er også mulighed for at stille spørgs-
mål til bestyrelsen og om FDF ge¬nerelt. Vi er færdige igen kl. 
20 så I skal nok klare det. 

Af hensyn til indkøb vil vi gerne have besked om hvor mange 
I kom¬mer og spiser. Sig de til os i kredshuset eller skriv lige 
på facebook. 

Vi glæder os til at se jer.
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KreDSloDSeDDel

Kredslodsedlen 
I FDF Hedehusene gør vi en dyd ud af at holde medlems kon-
tingentet på et niveau hvor alle kan være med. Det betyder 
at vi skal tjene nogle penge på andre måder, og her kommer 
vores egen lodseddel ind i billedet.

Når alle medlemmer tager en tørn og hjælper med at sælge 
lodsedler, så er det ikke så svært, og så er alle med til at tjene 
pengene til de aktiviteter vi laver.

Vi starter salget mandag d. 30. marts hvor væbnere, senior-
væbner og seniorer går ud med brede smil og ringer på dør-
klokker. 

Torsdag d. 2. april kl. 18 mødes puslinge, tumlinge og pilte og 
så er det dem der får lov at prøve klokkerne.

Efter hver salgsdag får alle medlemmer en pose lodsedler 
med hjem. De skal sælges til naboer, familie eller hvem I kan 
finde. Pengene fra lodsedlerne skal tilbage til klasselederen i 
kredshuset, gerne på efterfølgende mødeaften. Hvis I vil betale 
for lodsedler via Mobile Pay, så skal de foregå i kredshuset, så 
lederen kan se at betalingen går igennem.

Kredslodsedler koster 10kr. pr stk. og alle gevinsterne er spon-
seret af lokale forretninger.

På forhånd tak for hjælpen med at få udsolgt i en fart. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i FDF Hedehusene
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Kontingent

Kontingent 
Så er det blevet tid til betaling af kontingent for FDF Hedehu¬sene 
for 1. halvår 2020. 

Kontingentet udgør 620 kr. for hele 2020 og opkræves over 2 gange 
- i marts og oktober. Der ydes søskenderabat. 

Kontingentet for 1. halvår 2020 udgør 310,- kr. for 1. barn og 260,- kr. 
for efterfølgende børn. 

Den samlede pris for 2 børn er således 570 kr., mens medlem¬skab 
for 3 børn udgør 830 kr. 

Kontingentet bedes indbetalt senest den 15. marts 2020. 

Betaling foregår via Nemtilmed, se på vores hjemmeside.. 

Alle medlemmer vil modtage en email med link til betalings¬siden. 

Bestyrelsen lægger stor vægt på, at kontingentet holdes på 
et niveau, hvor alle kan være med. At det er muligt, at holde 
kon¬tingentet på et forholdsvist lavt niveau skyldes, at kredsens 
medlemmer selv bidrager til kredsens økonomi ved salg af fx kreds-
lodsedler og landslotteri. 

Kontingentindbetalingen er imidlertid ikke kun et bidrag 
til kredsens daglige drift. Kontingentindbetalingen er også 
do¬kumentation for medlemsskabet i forhold til bl.a. kommunen. 
Det kommunale medlemstilskud er meget vigtigt for kredsens øko-
nomi. Der er således flere årsager til, at du skal huske at betale dit 
kontingent. 

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i FDF Hedehusene
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Seniorweekend
Kære Seniorer så blev det tid til endnu en seniorweekend, denne 
gang tager vi til Saltbækhytten, der ligger ved Kalundborg.  

Hvornår er det så vi skal afsted spørger du måske, det skal vi så-
mænd den 24-26. april, vi mødes i kredshuset kl. 18:30. Nu tænker 
du så måske hvad koster sådan en weekend? Og det er heldigvis 
standard-prisen på 100 kr. så det er jo også dejligt nemt. 

Nu kommer vi så der hvor du skal hjælpe lidt til, og det er med 
transporten, det ville nemlig være rigtigt dejligt hvis der var nogle 
forældre der kunne køre os til Kalundborg.

Hvad skal vi så lave? Jo, vi skal hygge på ægte seniorvis, geocache 
lidt hvis vejret er til det, og se om vi kan undslippe fra låste rum.

Da der desværre ikke er senge i hytten men en dejlig hems skal du 
udover sædvanligt weekend udstyr også huske noget der gør gulvet 
mindre hårdt at sove på.

Senior WeeKenD
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Væbnermesterskabet, eller bare VM
VM er en konkurrence for væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 

Der er to dele. Den ene del foregår på nettet og hjemme fra kred-
sens computer. Den anden del foregår i København og er en lejr med 
opgaver, poster, hemmelige løb og meget andet. Begge dele løses i 
små grupper, som vi kalder patruljer.

Finalen

Finalen foregår fra onsdag til søndag i Kr. Himmelfartsferien. Her 
mødes alle patruljer: både dem, som har kæmpet undervejs på Net-
delen men også dem, som først starter deres VM op her, for det er 
nemlig ikke et krav, at patruljen har deltaget på Netdelen. 

Torsdag, fredag og lørdag løser patruljerne udfordrende og sjove po-
ster og løser mysterier og opgaver. Posterne er spredt ud over hele 
københavnsområdet, og patruljerne kommer rundt ved hjælp af bus, 
s-tog og metro, som alle får udleveret billet til. Hver dag får patrul-
jen et kort med nogle poster, som de må løse. Ud over posterne får 
patruljerne også hver dag udleveret et ark med opgaver, som de kan 
løse mens de kører i tog eller holder pause.

Læs meget mere her: mesterskabet.dk/

Hvis du har spørgsmål, så tag bare fat i din klasseleder.

væbnermeSterSKabet
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billeDer
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Pilte agentskole.
Agentskolen optager nye elever i weekenden d. 1-3 maj. For at 
komme i betrækning skal man være pilt i FDF Hedehusene og have 
et godt, skarpt pilte hoved. Man skal løse gåder og gennemskue my-
sterier.  
Agentskolen starter fredag d. 1. maj kl. 19.00 i kredshuset og slutter 
samme sted søndag d. 3. maj ca. kl. 14.00 
Fredag kører alle aspiranterne til Bødkerhuset i Hvalsø, hvor selve 
agentskolen bliver afholdt.  
Håber I forældre vil hjælpe os med at komme frem og tilbage.  
For at deltage på agentskolen skal du medbringe almindeligt lejr-
udstyr og dit bedste ”Agent-tøj” Om du skjuler dig bedst under din 
bedstefars bløde hat, eller i mormors blomstret kjole er helt op til 
dig. Bare du ikke er til at kende, når vi mødes fredag aften.  

Deltagelse på agentskolen koster 100 kr og skal betales sammen 
med tilmeldingen på fdfhedehusene.nemtilmeld.dk

På gensyn til en – top hemmelig weekend. 

Mange Hilsener

Overagenterne. 

PilteWeeKenD
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PuSlinge

Kære alle Puslinge.
Så er det blevet forår. Lidt læn-
gere lyst udenfor så derfor skal 
vi også være mere ude. Vi skal 
sælge lodsedler, vi skal ud i na-
turen, vi skal på løb og meget 
mere sjov. Kom og hver med til 
at gøre vores møder sjove og 
skøre. Husk at melde afbud til 
Bethina (sms 22 55 23 70), hvis 
du ikke kan komme til Puslin-
gemøde. Husk tøj der passer til 
vejret. Vi glæder os til at se Jer 
alle

I marts ses vi følgende dage:

Torsdag den 5. marts 
Det er en hemmelighed….
I aften har vi en overraskelse 
til jer, vi skal gå en lille tur, det 
bliver hyggeligt.

Torsdag den 12. marts  
FDF- årsmøde.
I aften skal du tage din mor og 
far med til FDF, det kan dine 
forældre læse mere om på en 
anden side i Blæseren. I mens 
mor og far er til møde så har vi 
fundet på noget total sejt for 
jer puslinge.

Torsdag den 19. marts 
Det skøreste møde i 100 år.
På denne aften skal vi lave de 
mest skøre, tossede og skæve 
ting du nogen sinde har lavet 
som pusling, har du en skør ide 
så er det måske i aften det skal 
prøves.

Torsdag den 26. marts  
Kreds lodsedlen er på gaden. 
I aften skal vi ud og sælge lod-
sedler, Husk vi mødes allerede 
klokken 18.

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

I april ses vi følgende dage:

Torsdag den 2. april  
Det store påskeløb.
I aften skal vi på løb, hvorfor hol-
der vi påskeferie, hvorfor det med 
gækkebreve og chokoladeæg, alt 
det og meget mere finder du ud 
af i aften.

Torsdag den 9. april  
Skærtorsdag. 
I aften er der ikke FDF.

Torsdag den 16. april  
Lagkageløb.
På denne forårs aften skal vi ud 
at samle ting til lagkage… ved i 
hvem der har fødselsdag i dag ?

Torsdag den 23. april  
Leg og fantasi.
Det er meget sundt at lege både 
børn og voksne og det er også 
vigtigt at bruge sin fantasi.

Torsdag den 30. april  
Naturmøde. 
I aften skal vi ud og se hvad der 
gemmer sig i naturen, husk tøj 
der passer til vejret.

Vi glæder os til at se Jer alle sam-
men.

De bedste Puslingehilsner fra 
Snapper, Cecilie og Bethina

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
Så nærmer vi os stille og roligt 
foråret og det betyder at vejret 
også bliver bedre og alle ved 
hvad det betyder…

Det betyder selvfølgelig vi skal 
være ude …. JUBIII

Så husk stadig den varme trøje 
så vi kan klare at være ude hele 
aften.

Mange forårshilsner

Chris, Magnus, Casper, Nicklas & 
Caroline 

5 marts
I aften skal vi lave mad over bål. 
Der skal både snitte og svitses.

12 marts
Er i seje nok til at vinde over 
jeres uovervindelige leder. Eller 
vinder de over jer, det bliver 
spændende at se.

19 marts
I aften skal vi afholde tumlin-
ges første store brætspilsløb. 

26 marts
Hvem ringer man til når man 
ringer 1-1-2, er du i tvivl så kom 
til mødet i aften. Er du ikke i 
tvivl som kom alligevel.
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tumlingeTorsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

2 april
I aften skal vi ud og sælge 
kredslotteri, så husk skjorten og 
det gode salgssmil.

Vi ses kl 18.00.

9 april 
Der er desværre ikke noget 
møde i aften, da det er påske.

16 april
I aften har påskeharen og på-
skekyllingen svært ved at finde 
ud af det hele, så kan i hjælpe 
dem med det

23 april
I aftens skal vi ud og lære 
noget omkring naturen, vi skal 
nemlig begynde på naturmær-
ket.

30 april
Vi skal forsætte på naturmær-
ket i aften. 

Så i aften skal vi se om vi kan 
finde noget i søen
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Pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Her i foråret skal både lege 
med koder, sælge lodsedler og 
slå de mærkeligste rekorder. I 
marts skal vi også på lejr sam-
men, der er nemlig kredsweek-
end d. 6-8. Det bliver super 
sjovt, især hvis vi bliver mange 
pilte.

På gensyn. 

Mads, Patrick, Caroline, Georg 
og Tine

Torsdag d. 5. marts
Vi skal have historie møde. Der 
skal klares en forhindringsbane, 
digtes de vildeste historier, der 
skal fremføres. Vi ses til en fan-
tasifuld aften.

Weekend 6-8 marts  
Vi tager afsted på alle tiders 
kredsweekend. Husk at tilmelde 
dig på nemtilmeld. 

Torsdag d. 12.marts
I aften har vi årsmøde. Fra kl. 
18 er vi klar med mad til hele 
familien, så tag gerne din foræl-
dre med. 

I mens de voksne holder møde, 
hygger vi os med koder. Du kan 
jo starte med den her:

-.-/---/-.././---/.-./-.././-//./.-.//--./../..-
./.-.././.-.//..../.-.-//..../.-.-//

Torsdag d. 19. marts
Detektiv møde – Har du ko-
derne parat, ellers for vi aldrig 
løst det.

Torsdag d. 26. marts
Rekord møde. I aften skal vi slå 
de vildeste pilte rekorder. Hvis 
vi alle hjælpes ad, kan vi helt 
sikkert klare det.
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Pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag d. 2. april 
I denne måned har vores dron-
ning Magrethe II 80 år. Det fejre 
vi, ved at holde fødselsdags-
møde med det store lagkageløb.

Torsdag d 9. april  
Æv ingen pilte møde. God 
påske.

Torsdag d.16.april 
Er du dagens bedste sælger. I 
aften skal vi ud og sælge lod-
sedler. OBS vi mødes kl. 18.00

Torsdag d.23 april 
Det store farvelade løb. I aften 
er det klogt, at tage noget gam-
mel tøj på. Der skal nemlig 
males med de helt store pens-
ler.

Torsdag d.30 april 
Rundbold. Denne aften skal vi 
spille rundbold, på alle de måder 
vi kan finde på.
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væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Det er blevet påsketid, og der-
for er der desværre ikke særligt 
mange møder i April måned. 

Men det gør vi ikke at vi ikke 
kan have det sjovt alligevel.

HUSK ALTID TØJ TIL AT VÆRE 
UDE!

Mandag d. 2. Marts
Verdensmærket Niv. 4 
I aften skal vi kigge på Ver-
densmærket, som er FDF’s Mis-
sionprojekt i år.

Fredag d. 6 - Søndag d. 8. Marts

Kredsweekend, læs mere her i 
blæseren.

Mandag d. 9. Marts
I aften skal vi besøge kirken 
hvor Francis (vores sogne-
præst), har foreberedt en lære-
rig aften i kirken, for hvad sker 
der rent faktisk i kirken, når vi 
ikke lige kan kigge med?

Mandag d. 16. Marts
Fotoløb,  du må GERNE have 
din mobil telefon med i aften, 
hvis du har en. Hvis du ikke har 
en, findet vi også ud af det al-
ligevel.

Mandag d. 23. Marts
I aften skal vi spille... Hvad skal 
vi spille? Det ved kun Jacob, 
som er en anden af vores præ-
ster.

Mandag d. 30. Marts
I aften skal vi ud og sælge lod-
sedler, så HUSK CYKLEN!
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væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Mandag d. 6. April
Desværre intet møde, det er 
blevet Påsketid.

Mandag d. 13. April
Desværre heller ikke noget 
møde, i dag er det 2. Påskedag.

Mandag d. 20. April
I aften skal vi kigge nærmere 
på Reb & Rafter.

Kan du huske dine knob, stik og 
besnørringer? Eller tager vi en 
genopfrisker i aften.

Mandag d. 27. April.
Æg på 100 måder! Eller ihvert-
fald deromkring.

Hvor mange måder at tilberede 
et kan kan du komme io tanke 
om? Og hvor mange kan man 
lige nå at lave på en aften?

Med væbner hilsen

Jeanette, Troels, Kasper og 
Henrik
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billeDer
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Kredsweekend 6-8 Marts

Så er der ikke mange dage tilvi skal til Egerup hytten ved 
Skælskør, Vi håber du allerede har tilmeldt dig, men hvis ikke 
så skynd dig at kontakte din klasseleder, så finder vi nok ud af 
det.

Jo flere vi bliver, jo sjovere er det!

Vi skal afsted med bus kl. 19.00 fra Kredshuset. På weekenden 
skal vi prøve mange forskellige ting. For eksempel er der for-
skel på priser på mad i de forskellige lande, men har alle lige 
mange penge, kan man ikke få det samme!

Vi skal være både inde og ude, så husk tøj til dette.

Vi skal lege, synge og grine, så der er ingen grund til ikke at 
tage   med.

KreDSWeeKenD
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Hej seniorvæbnere,

I marts og april er der virkelig 
meget FDF på programmet. I 
kender det meste, det hænger 
jo på vores megafede, superseje, 
totalt awesome aktivitetskalen-
der.

Husk at der er seniorvæbner-
kursus i påsken. Det er kredsen 
der betaler, men husk at spørge 
kredslederen inden I tilmelder 
jer.

I får en varm krammer fra Stine 
og Søren.

Mandag d. 2. marts 
VM Temaopgaver
I aften kigger vi på de temaop-
gaver til VM som er åbne nu.

Fredag d. 6 til søndag d. 8 marts 
Kredsweekend. 

Du kan læse mere om weeken-
den på en anden side i Blæse-
ren. 

Mandag d. 9. marts 
Cykeltur til Hedeland:

Tag varmt tøj på, for i aften cyk-
ler vi et smut til Hedeland, laver 
noget varmt og lækkert, leger 
en lej og hygger.

Lørdag d. 14. marts 
VM Hotspot 2
Vi holder åbent i kredshuset for 
alle der har lyst til at løse en 
masse VM opgaver.

Husk tilmelding.

Mandag d. 16. marts 
Vi skal en tur ud og klatre.
Vi finder en klatrehal og prøver 
at nå til tops.

Vi tager kompressor med, så det 
handler ikke så meget om at 
pumpe, mere om at finde ud af 
hvad der virker bedst.

Seniorvæbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag d. 23. marts 
I aften tester vi vandraketter.

Hvad skal der til for at flyve 
længst?

Vandraketter kan man møde 
på VM, så det gør ikke noget at 
have set dem før.

Vi tager kompressor med, så det 
handler ikke så meget om at 
pumpe, mere om at finde ud af 
hvad der virker bedst.

Fredag d. 27. til Søndag d. 29 marts

Ranger Challenge. Det er i 
denne weekend vi giver den 
maksimalt gas til Danmarks vil-
deste løb i Ree Park Safari.

Skynd dig at blive tilmeldt.

Mandag d. 30. marts 
Lodsedler

Vi sælger lodsedler. Tag cykel 
med, så kommer vi hurtigt 
rundt.

Mandag d. 6. april 
Intet møde i aften, det er den 
her fjollede mandag hvor I har 
fri fra skole. 

Onsdag d. 8. til 13. april 
Seniorvæbner kursus

Mandag d. 13. april 
Intet møde i aften. 

Det er 2. påskedag og I hviler 
ud efter kursus.

Mandag d. 20. april 
Reb og rafter. 

Vi prøver kræfter med reb og 
rafter. Hey, det rimer..

Mandag d. 27. april 
Reb og rafter. 

Vi strammer besnøringer, og 
lægger sidste hånd på bygge-
riet.

Torsdag d. 30. april 
Leg på tværs i Gadstrup.

FDF Gadstup-Snoldelev invi-
terer på aftensmad og masser 
af sjove lege sammen med de 
andre seniorvæbnere og senio-
rer i Hedebo netværk. (psst, det 
er dem I skal bo med i Senior-
City på FDF Landslejr 2021)

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
Nu begynder det forhåbentlig 
snart at blive mildere udenfor 
og træerne springer ud, det be-
tyder også væbnermesterska-
bet rykker tættere på så husk 
at tilmelde jer hotspot. Forår 
betyder også påske og kurser, 
husk at snakke med Jeanette, 
Ejnar eller Søren inden i tilmel-
der jer. Når der kommer mil-
dere temperaturer betyder det 
også at vi kommer til at være 
mere udenfor også hvis det 
regner, så husk tøj til det.

2/3 
Mens det stadig er koldt kede-
ligt vejr udenfor hygger vi med 
brætspil indenfor

6-8/3 
Så drager vi endnu en gang 
på kredsweekend, hvor vi skal 
se hvordan vi kan gøre mere 
for verden. Husk tilmelding på 
nemtilmeld.

9/3  
Hvor god er du til at finde 
rundt i Hedehusene? Det tester 
vi aften så husk dit stifinder 
gen.

14/3  
Så blev det tid til det andet VM 
Hotspot, Det bliver ligesom tid-
ligere år afholdt i kredshuset, 
husk tilmelding på nemtilmeld

16/3  
Det er så super hyggeligt at 
lave mad sammen over bål 
eller trangia der bliver altid tid 
til at få nogle gode snakke og 
hygge, så det tager vi da lige et 
møde med.

23/3  
Hvordan er det lige det er 
med de der verdensmål, er det 
noget med at hele verden skal 
stå i rent drikke vand til knæ-
ene? kom i aften og find ud af 
det

30/3  
Så blev det endnu en gang tid 
til at sælge lodsedler, så skru 
dit bedste sælgersmil på, så ses 
vi i kredshuset.
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Seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

6/4 
Desværre intet møde på grund 
af påskeferie, men i stedet er 
der seniorkursus, husk at snak-
ke med Jeanette, Ejnar eller 
Søren inden du tilmelder dig.

13/3 
Desværre intet møde på grund 
af påskeferie, men i stedet er 
der seniorkursus, husk at snak-
ke med Jeanette, Ejnar eller 
Søren inden du tilmelder dig.

20/4 
Nu hvor vejret er blevet lidt 
bedre, prøver vi os med lidt 
geocaching, vi skal finde og 
selv prøve at lægge nogle ca-
ches ud.

27/4 
Er du parat pirat, for så tager vi 
nemlig et piratmøde, hvad det 
indeholder må du gå 15 skridt 
mod vest fra parkeringspladsen 
for at finde ud af.

30/4 
Gadstrup-Snoldelev har invite-
ret til leg på tværs af kredsene, 
så vi kan lære hinanden bedre 
at kende inden landslejren i 
2021, bemærk dette møde er 
en torsdag, husk tilmelding på 
nemtilmeld senest d. 23/3
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KreDSKalenDer

Marts April Maj
1. 1. 1. Pilteweekend

2. Møde for de store 2. Møde for de mindre 2. Pilteweekend

3. 3. 3. Pilteweekend

4. 4. 4. Møde for de store 

5. Møde for de mindre 5. Palme søndag 5.

6. Kredsweekend 6. 6.

7. Kredsweekend 7. 7. Møde for de mindre 

8. Kredsweekend 8. 8. Store Bededag 

9. Møde for de store 9. Skærtorsdag 9.

10. 10. Langfredag 10.

11. 11. 11. Møde for de store 

12. FDF Årsmøde + møde 12. Påskedag 12.

13. 13. 2 Påskedag 13.

14. 14. 14. Møde for de mindre 

15. 15. 15.

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

17. 17. 17.

18. 18. 18. Møde for de store 

19. Møde for de mindre 19. 19.

20. 20. Møde for de store 20.

21. 21. 21. Krist Himmelfartsdag 

22. 22. 22.

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

24. 24. Seniorweekend 24.

25. 25. Seniorweekend 25. Møde for de store 

26. Møde for de mindre 26. Seniorweekend 26.

27. 27. Møde for de store 27.

28. 28. 28. Møde for de mindre 

29. 29. 29.

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

31. 31. Pinsedag 
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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

Din Reklame her!
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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 fødse-
larer i Marts måned

10. Caroline Fischer 
Rigelsen

15.  Agnete Thorhauge-
Mortensen

18.  Rita Hald
21.  AnnikaWinther 

Bendtzen
22.  Elisabeth Legarth
23.  Bethina Algran
28.  Mathias Nybo 

Skjoldman  

Tillykke til fødse-
larer i April måned

5.  Oscar Lund
6. Gabriel Storm-Korsvig
7.  Troels Rasmussen
8.  Karoline Ginderskov
9.  Emma Lilje Bertasi
10. Malthe Elleby Pedersen
10. Chris Halling Mikkelsen
11. Karen-Sofie Storgaard
16. Tiffanie Mortensen
16. Joe Pedersen
25. Nanna Høcker
26. Ofelia Boje
27. Michael Friis Ørsted

Velkommen til nye medlemmer
Ronja  Skals Tumling
Emily  Livoni Vulpius   Pilt


