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LandsLejr 2021

Landslejr 2021 – Du skal da med og opleve 
suset.
I løbet af sommeren 2021 står FDF området på Sletten ved Silkeborg 
igen på den anden ende, for FDF Landslejr 2021 er nemlig hastigt på 
vej. En landslejr er det største man kan opleve som FDFer, uanset om 
man er Pilt, Væbner, Seniorvæbner, Senior, Leder eller bare en hjælp-
som voksen der gerne vil opleve landslejrsuset. For nogle er det 
første gang og for en del af os, er det for Xte gang at vi tager af sted. 
Altid med mindet om den første gang, sidste gang og ikke mindst 
forventningerne til det som kommer. Vi samles ca. 13.000 FDFere til 
leg, fest og fantasi i perioden 7. juli til 16. juli og for at gennemføre 
sådan et arrangement godt og tilfredsstillende, har Landslejrudval-
get fra FDF allerede været i gang med den overordnede planlæg-
ning i mere end et år på nuværende tidspunkt.

I FDF Hedehusene er vi også i gang med vores egen planlægning og 
vi håber på at have mere end 70 børn og voksne med på landslejren 
næste år. Vi vil løbende orientere jer om landslejren her i Blæseren, 
men vi har også planlagt 2 orienteringsmøder omkring landslejren, 
nemlig et i efteråret i kredshuset, hvor alle forældre og børn fra Pilte 
og opefter er velkomne til at komme og høre mere om Landslejren. 
Datoen tilgår når den er endeligt på plads. Det andet informations-
møde afholder vi i forsommeren inden selve lejren, således at de der 
skal deltage og deres forældre, kan blive klædt på til selve landslej-
ren.

Tilmeldingen åbner i december og slutter 1. marts, men I vil høre 
mere om den og meget andet spændende til det første informati-
onsmøde.

Spørgsmål om Landslejren kan rettes til Ejnar Rigelsen, 6082 1432 
eller ejnar@rigelsen.dk som er Holdleder for FDF Hedehusene på 
FDF Landslejr 2021. I kan også læse mere på www.fdf.dk/landslejr



Side 3

Årsmøde

Årsmøde i FDF Hedehusene 
Alle FDFere inviteres til årsmøde – med spisning for hele fa-
milien

Torsdag d. 1. oktober holder vi årsmøde i FDF Hedehusene. 
Mødet starter kl. 18 30, men allerede klokken 18 står vi klar 
med aftensmad til hele familien. 

På årsmødet vil vi fortælle om hvad vi har af planer frem til 
sommeren ´21.

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 og lidt om økonomi. Der er 
også mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen og om 
FDF generelt. 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 kommer og spiser, så tilmeld jer på vores hjemmeside. Vi 
glæder os til at se jer.
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FdFs LandsLotteri

FdFs LandsLotteri

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 FDFs landslotteri ind i billedet. Når alle medlem-
mer 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. 31. august hvor 
væbnere, seniorvæbner og seniorer går ud med brede smil og 
ringer på dørklokker. 

Torsdag d. 3. september 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 kreds-
huset, gerne på efterfølgende mødeaften. 

Hvis I vil betale for lodsedler via Mobile Pay, så skal det foregå 
i kredshuset, så lederen kan se at betalingen går igennem. 
Lodsedlerne koster 30kr. pr stk. og man kan se med det samme 
om man har vundet en af de flotte gevinster

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

Med venlig hilsen Bestyrelsen i FDF Hedehusene
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tema møder

FæLLes tema møder om ”de Fire eLementer” 
Så går det løs i FDF. Elementerne raser, men har man en flot blå 
skjorte så kan man lære at tæmme dem.

I september tager vi fat i de fire elementer ild, jord, luft og vand, og 
alle klasser er med.

I tre uger arbejder vi mandage og torsdage med de første tre ele-
menter, ét hver uge. 

Det fjerde element tager vi søndag d. 27. september. 

Her holder vi en fælles dag for alle FDFere og deres familie.

Denne dag starter med gudstjeneste kl. 10 i Ansgarkirken, og bag-
efter går vi alle sammen til Sejlbjerg Mose hvor vi sammen skal ud-
forske det fjerde element, vand. Vi åbner en masse værksteder hvor 
vi skal lege med vand på forskellige måder.

Vi hjælpes ad med at lave frokost og kl. 15 siger vi tak for idag.

Da vi jo er rigtig mange er det nødvendigt at tilmelde sig til dagen, 
så vi kan planlægge indkøb og aktiviteter. 

Der er sidste tilmelding torsdag d. 24/9.

Vi håber at rigtig mange vil deltage, det bliver smadder, sjaskende 
sjovt.
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Kom med i FDF fællesskabet når vi starter 
sæsonen i august
Vi starter sæsonen i FDF med fællesmøder mandag d. 17. og torsdag 
d. 20. august. begge dage kl. 18.30. 

Mandag er for væbnere, seniorvæbnere og seniorer, og torsdag er for 
puslinge, tumlinge og pilte.

Efter at have været rigtig meget hver for sig i foråret, og efter en 
lang sommerferie, så er det på tide at være rigtig meget sammen 
igen. Og det kan vi netop være i det fællesskab vi har i FDF. 

Der er i høj grad plads til og mulighed for at skabe sig, vi ved, hvor 
skabet skal stå og der er plads til mange i vores store fællesskab, så 
tag bare din bedste ven med til en sjov og gådefuld aften i byens 
bedste børne og ungdomstilbud, FDF.

opstartsmøde
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pusLinge

Kære alle Puslinge.
Velkommen tilbage efter som-
merferien. Vi skal til at begynde 
en ny sæson og lave en masse 
sjove ting. Vi skal lave møde-
tavler, lege, bruge vores fantasi 
og sidst men ikke mindst skal 
vi have temamøder hvor vi skal 
være sammen med de andre i 
kredsen. Kom og hver med det 
bliver sjovt.

Husk du godt må tage en kam-
merat med til puslingemøde, vi 
vil godt være lidt flere.

I august og september ses vi 
følgende dage:

Torsdag den 20. august. 
Opstart
I aften starter vi op efter som-
merferien og vi skal være 
sammen med Tumlingene og 
Piltene. Hvad der skal ske på 
mødet kan du læse mere om på 
en anden side i Blæseren.

Torsdag den 27.august. 
Mødetavle
I aften skal vi lave mødetav-
ler og leg nogle sjove lege, og 
finde ud af hvem er vi og mon 
ikke der møder nogle nye pus-
linge op

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



Side 9

pusLinge

Torsdag den 3.september. 
Landslotteri
Vi skal i aften ud at sælge land-
slotteri så husk den blå skjorte. 
Vi starter allerede kl. 18

Torsdag den 10., 17. og 
24.september. Temamøder
Vi skal på disse 3 aftener være 
sammen med de andre klasser, 
hvor vi skal se nærmere på ele-
menterne, ild/ jord / luft. Du kan 
læse mere om disse møder på 
en anden side i Blæseren.

Søndag den 27. september. 
Fælles kredsdag med forældre
Vi skal i dag arbejde med det 
4. element. Vand. Kom og hver 
med det bliver en hyggelig dag, 
du kan læse mere om denne 
dag på en anden side i Blæse-
ren.

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.

Vi glæder os til at se Jer alle 
sammen efter en lang sommer-
ferie.

De bedste puslinge hilsner fra 
Cecilie, Line, Snapper 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
Velkommen tilbage og velkom-
men til dem som er nye i klas-
sen. 

Vi glæder os til at lave massere 
og spændende aktiviter med jer. 

Husk altid at have tøj til vind og 
vejr.

Hvis du desværre ikke kan del-
tage på møderne husk at send 
en sms til din leder. 

Hilsen jeres tumlingeleder.

20 august
Årets første møde er fælles op-
starts møde, med puslinge og 
pilte

27 august
Nu er det vores første møde 
efter sommerferien, så vi skal 
lære hinanden og kende.
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tumLingeTorsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

Torsdag d. 3 september 
I aften skal du huske dit bedste 
sælgersmil, vi skal nemlig ud 
og sælge lodsedler. Vi mødes i 
kredshuset kl. 18.00 og er tilbage 
igen kl. 20.00. 

Torsdag d. 10 september 
Denne aften starter vi op på fire 
temamøder som handler om de 
fire elementer. Der bliver fut i 
den, for aftens tema handler om 
ild. 

Torsdag d. 17 september 
Jord er det næste element. Vi 
skal afprøve forskellige aktivite-
ter med jord. 

Torsdag d. 24 september 
I aften kaster vi os ud i luft akti-
viteter, og håber at vingerne kan 
bære. 

Søndag d. 27 september 
Fælles familiedag for hele kred-
sen, med vand som det sidste 
element kl. 10.00 til 15.00. Husk 
at melde jer til en våd dag med 
masser af sjov.



Side 12

piLte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Så er vi igen klar til en ny FDF 
sæson og i pilteklassen står 
den på masser af udfordringer, 
sang og leg. 

Her i august og september skal 
vi på både på fotodyst og ka-
ster os aktiviteter med de fire 
elementer. Ild, jord, luft og vand. 
Men først skal vi være sammen 
i det store piltefælleskab og 
vi glæder os. Velkommen skal 
lyde til jer alle, nye som “gamle” 
pilte. 

På gensyn 

Caroline, Mads, Patrick, Georg 
og Tine 

Torsdag d. 20 august 
Så går det løs, med masser 
af mystiske gåde og kreative 
opgaver. Håber du har hvilet 
hoved i sommerferien og er klar 
til en aften i blåt.

 

Torsdag d. 27 august 
Fotodyst 

Denne aften skal I klare forskel-
lige udfordringer og når I er 
klar, tager de strenge dommere 
billeder af jer. 
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piLte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag d. 3 september 
I aften skal du huske dit bedste 
sælgersmil, vi skal nemlig ud 
og sælge lodsedler. Vi mødes i 
kredshuset kl. 18.00 og er tilbage 
igen kl. 20.00. 

Torsdag d. 10 september 
Denne aften starter vi op på fire 
temamøder som handler om de 
fire elementer. Der bliver fut i 
den, for aftens tema handler om 
ild. 

Torsdag d. 17 september 
Jord er det næste element. Vi 
skal afprøve forskellige aktivite-
ter med jord. 

Torsdag d. 24 september 
I aften kaster vi os ud i luft akti-
viteter, og håber at vingerne kan 
bære. 

Søndag d. 27 september 
Fælles familiedag for hele kred-
sen, med vand som det sidste 
element kl. 10.00 til 15.00. Husk 
at melde jer til en våd dag med 
masser af sjov.



Side 14

Væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Hej alle sammen nye og 
”gamle” væbnere

Vi håber i har haft en god ferie 
og glæder jer til at mødes til 
sjov og hygge i Væbnerklassen.

Vi har savnet fællesskab i FDF, 
så det vil vi gøre noget ved:

Vi er nemlig så klar med et helt 
nyt program for jer Væbnere.

Vi ses Hilsen : Henrik, Troels, 
Kasper, Magnus & Jeanette

17 august
Velkommen til alle nye Væb-
nere. Vi skal i dag være sam-
men med Seniorvæbnerne og 
Seniorerne.

Aftenen står på fællesskab. 
Vi skal prøve fællesskabet på 
mange måder.

Så kom og vær med og husk du 
er velkommen til at tage dine 
venner.

Med, så de også kan prøve hvad 
fællesskabet er for noget.

24 august
Nu skal vi rigtig byde velkom-
men til alle nye Væbnere, vi 
skal på et lille velkomstløb, vi 
skal præsentere os for hinan-
den, vi skal riste skumfiduser, 
vi skal selvfølgelig også lege 
vildt.

31 august
I dag skal vi ud og sælge lod-
sedler – du skal huske cykel og 
cykelhjelm, så vi kan komme 
vidt omkring og få solgt en 
masse lodsedler.
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Væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

7 September
I dag og de næste torsdage 
skal vi beskæftige os med føl-
gende :

Ild – jord – luft.

Vi starter i dag med ild på 
mange måder, kom og vær med 
det bliver varmt og fornøjeligt. 

14 September
I aften skal vi måske grave 
dybt, aftenens tema er jord.

Hvad kan jord bruges til, hvad 
& hvem lever i jorden, kan 
man spise noget fra jorden og 
meget mere.

21 September
Så går vi i luften. Hvordan kan 
vi udnytte luften omkring os, 
altså udover at indånde de. Vi 
skal undersøge forskellige teo-
rier, så skynd dig i skjorten og 
kom og vær med.

27 September
I dag inviteres alle FDFere og 
deres forældre til fælledag.

Temaet er vand på mange 
måder. Læse mere på side 5

28 September
Da vores bedsteforældre var 
børn. Vi skal lege nogle af de 
lege som man legede i det sid-
ste århundred.
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Hej friske seniorvæbnere,
Velkommen til en ny sæson i 
FDF. Velkommen tilbage til de 
“gamle” seniorvæbnere, og sær-
ligt velkommen til de nye. Vi 
har glædet os hele sommeren 
til at have en masse møder ture 
og lejre sammen med jer.

Når man bliver seniorvæbner, så 
er der endnu flere fede FDF op-
levelser at deltage i. Der er 7-8. 
klasse kursus og seniorvæbner-
kursus i efterårsferien og Blå 
Port kursus for 2. seniorvæb-
nere i august. FDF Hedehusene 
betaler for dine kurser, du skal 
bare spørge din leder om lov til 
at tage med.

Vi ses til en masse mandage 
med det bedste og sjoveste 
FDF.

Mange hilsner fra Stine og 
Søren.

Mandag d. 17. august
Første møde efter sommerfe-
rien. Sammen med væbnerne 
og seniorerne skal vi løse en 
masse opgaver for at komme 
rigtig ind i fællesskabet. 

Mandag d. 24. august
Er du modig, og tør du læne dig 
ud?

I aften tager ud for at rapelle. 
Ned fra høje vægge med klatre-
sele og tov. Det bliver sjov. 

Fredag d. 28. til søndag d. 30. 
august

Blå Port lederuddannelses kur-
sus med Landsdel 7. Kun for 2. 
seniorvæbnere.

seniorVæbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag d. 31. august
Vi sælger lodsedler. Tag cykel 
og hjelm med, og tag det store 
sælger-smil på, så kommer vi 
hurtigt af med lodsedlerne. Vi 
mødes ved kredshuset som vi 
plejer.

Mandag d. 7. september
Første temamøde om de fire ele-
menter. I dag handler det om ild.
Vi skal møde ild på mange må-
der.

Mandag d. 14. september
Andet temamøde om de fire 
elementer. I dag handler det om 
jord.
Hvad er jord for noget og hvor-
for er jord vigtigt? 

Mandag d. 21. september
Tredje temamøde om de fire 
elementer. I dag handler det om 
luft.
Den er svær at tage fat i, men vi 
skal alligevel arbejde med den i 
aften.

Søndag d. 27. september
Fælles temadag om det fjerde 
element, vand
Det bliver både vådt og sjovt når 
hele kredsen og forældre mødes 
ved Sejlbjerg mose for at lege 
med, og lære om vand.
Læs mere om program og tilmel-
ding i Blæseren

Mandag d. 28. september
Vi holder lige fast ved elemen-
terne en lille smule længere. 
Hvad sker de mon hvis vi kombi-
nerer to eller flere elementer og 
tilføjer seniorvæbnerkreativitet?
Vand og luft er ret gode sam-
men, i en plastikflaske, med en 
prop og ventil i..

10-16. oktober
Seniorvæbnerkursus
 
12-16. oktober
7-8 klassekursus

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 er sommerferien overstået, 
og vi skal til at i gang igen. Vi 
har et par sjove møder med 
kommunikation og

troldejagt for os selv, og nogle 
spændende fællesmøder med 
resten af mandagsholdet. Ud-
over dette ser vi

frem til en spændende sæson. 
Som altid husk udetøj da vi 
kommer til at være ude uanset 
vejret.

Hilsen Stefan og Hsiwen

17/8
Vi starter op med et brag af et 
velkommen-tilbage-møde, hvor 
vi skal finde ind i fællesskabet, 
tag endelig

nogle venner med jo flere vi er 
jo sjovere bliver det.

24/8
I aften skal vi på troldejagt i 
København, derfor mødes vi 
lidt tidligere på Hedehusene 
station, nemlig 17:20

så vi kan nå toget, man kan 
også møde kl 18:30 på nord-
havn station, giv besked til le-
derne om hvad du

helst vil.

28/8-30/8
Blå Port, husk at snakke med 
Ejnar, Jeanette eller Søren 
inden du tilmelder dig.

31/8
Skru dit bedste sælgersmil, på 
og find cyklen frem for i aften 
skal vi ud og sælge lodsedler.
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seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

7/9
Der var engang hvor man tro-
ede at alt bestod af fire ele-
menter, Vand, Jord, Ild og Luft i 
forskellige blandingsforhold. i 
aften er det første af fire tema 
møder, læs meget mere om 
dette andetsteds i blæseren.

14/9
Vi tager endnu et Tema-møde 
om elementer, læs meget mere 
om hvad der skal ske andet-
steds i denne blæser.

21/9
Vi fortsætter hvor vi slap sidst 
med endnu et tema-møde om 
elementerne. Læs meget mere 
om dette andetsteds i denne 
blæser

27/9
Vi slutter temaet om elemen-
terne af med et kredsmøde og 
så endda på en søndag, læs 
mere om dette andetsteds i 
denne blæser.

28/9
Det der med at kommunikere 
kan være til tider være be-
sværligt så det træner vi lidt i 
aften og hvem ved

hvis i er dygtige til det kan 
være i ikke eksploderer.
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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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KredsKaLender
August September Oktober

1. 1. 1. Møde for de mindre 

2. 2. 2.

3. 3. Møde for de mindre 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5. Møde for de store 

6. 6. 6.

7. 7. Møde for de store 7.

8. 8. 8. Møde for de mindre 

9. 9. 9.

10. 10. Møde for de mindre 10.

11. 11. 11.

12. 12. Frivillighedsdagen 12. Vinterferie

13. 13. 13. Vinterferie

14. 14. Møde for de store 14. Vinterferie

15. 15. 15. Vinterferie

16. 16. 16. Vinterferie

17. Møde for de store 17. Møde for de mindre 17.

18. 18. 18.

19. 19. 19. Møde for de store 

20. Møde for de mindre 20. 20.

21. 21. Møde for de store 21.

22. 22. 22. Møde for de mindre 

23. 23. 23.

24. Møde for de store 24. Møde for de mindre 24.

25. 25. 25.

26. 26. 26. Møde for de store 

27. Møde for de mindre 27. Familiedag 27.

28. Blå Port 28. Møde for de store 28.

29. Blå Port 29. 29. Møde for de mindre 

30. Blå Port 30. 30.

31. Møde for de store 31.
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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 Henrik Rolf, henrik@famrolf.dk     40 52 14 91
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 24

Fødselsdage og nye medlemmer

Tillykke til  
fødselarer i August 

måned

1. Tine Hvidberg Pedersen
2.   Molly Irene Jespersen
3.   Sebastian Olesen
9.   Lukas Møgelvang Larsen
13.  Johan Heyn Pedersen
15.  Laila Knudsen
24.  Caroline Brandt

Tillykke til fødselarer i 
September

1.   Sara Ørsted
6.  Cecilie T. Rasmussen
12.  Ceciie Lundahl Jensen
14.  Laurits K. Baggergaard
16.  Isabella Rose Boje
17.  Christina V. Sperling
18.  Mikkel William Jønsson
22.  Emma K. Baggersgaard
22.  Klara E. Baggergaard
22.  Maya Reggaard
23.  Carl William Wolffhechel
24.  Signe Elmer
25.  Freja P. Remmer
28. Sigrid Elmer

Velkommen til nye medlemmer
Der er desværre ingen nye medlemmer indmeldt.

Men mon ikke det kommer igen nu hvor vi igen kan mødes.


