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Side 2

NytårshilseN

Nytårshilsen fra FDF
Kære FDFere og jeres Familier 

Året 2020 var året hvor ikke bare Danmark, men hele verden 
blev ramt af Corona.  En sygdom som besværlig gjorde både 
skole, arbejdsliv og FDF-aktiviteter for os alle sammen. 

Pludselig måtte vi ikke mødes fysisk, men heldigvis slog det 
ikke lederne af pinden, ordet virtuelle FDFmøder blev opfundet 
og de mindre FDFere fik hjemmebesøg ved postkassen. Super 
skønt, at rigtig mange FDFere var med på, at holde møder på 
denne måde.  

Vi troede at sommerlejren ville blive med få børn, men der tog 
vi heldigvis fejl, både børn og forældre støttede op om den 
noget anderledes sommerlejr i Hedeland.

Efter sommerferien smuttede vi ind i fællesskabet og har siden 
mødtes og vores weekender er blevet til enkelte dag, men hvad 
gør det når vi bare kan mødes og have det sjovt.  

Tak for al den støtte og opbakning som både Børn, Unge, For-
ældre Ledere og assistenter har givet FDF Hedehusene i denne 
svære Coronatid. 

Vi ønsker og håber på et godt og Corona frit 2021

I ønskes allesammen et godt nyår

Hilsen Kredsledelsen
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ice Age

Ice Age 
Et cool løb for væbnere, seniorvæbnere og seniorer

Lørdag d. 6. februar 

Er du hurtig, snu, stærk og vild med agern? 

Så er Ice Age med FDF Hedehusene noget for dig.

Vi skal ud på noget af et eventyr hvor alle dine FDF færdighe-
der kommer i spil. 
Turen bringer os igennem mange forskellige typer landskaber 
formet af de kilometer af is som dækkede landet for 10.000 
år siden, og af grusgravning.

Du skal tage varmt tøj på, for det bliver lige så koldt som i is-
tiden. 
Vi skal arbejde i hold hvor vi sammen løser en masse opgaver 
og udfordringer.  
Al transport foregår til fods, så find bare vinter-vandrestøvler-
ne frem. 

Se tilmeldingen på hjemmesiden. 
Vi glæder os til en dejlig lang, sjov og lidt udfordrende dag 
sammen med jer.

Stine,Sara, Kasper, Magnus, Troels, Henrik, Jeanette, Stefan,  
Hsiwen og Søren
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PusliNge

Kære alle Puslinge.
Velkommen til 2021.

Kære alle Puslinge, nu skal vi i 
gang med det nye år, og som vi 
plejer skal vi holde nytårs fest. 
Vi skal også prøve noget helt 
nyt… vi skal lave vores helt eget 
brætspil. Det bliver MEGA sejt. 
Vi skal også til vinter OL. Kom 
og vær med – se hvad dine le-
dere har fundet på i det nye år.

Torsdag den 7.januar. Nytårsfest.

I aften skal vi holde nytårs fest, 
der skal danses og synges, husk 
en festlig hat.

Torsdag den 14.& 21. januar. 
Brætspil.
Nu skal vi i gang med noget 
helt nyt, vi skal lave vores helt 
eget FDF- Puslinge brætspil, 
med alle mulige spørgsmål om 
FDF, Sille og Sigurd og meget 
mere.

Torsdag den 28. januar. 
Vinter OL.
I aften skal vi til vinter OL i 
puslinge klassen, dine ledere 
har fundet på en masse skøre 
ting.

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

Torsdag den 4. & 11. februar. 
Fastelavn er mit navn…
På disse to møder skal vi lave 
alt muligt som man skal bruge 
til fastelavn.

Torsdag den 18. februar. Snap-
per møde.

Torsdag den 25.februar. 
Vinterferie.
I aften er der ikke FDF da det er 
vinterferie.

 

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.

De bedste puslinge hilsner fra 
Cecilie, Line, Snapper og Be-
thina

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 ind i 2021..

Vi glæder hos til at holde en 
masse sjove og spændende 
møder med jer i dette nye år..

Men vi skal ikke glemme at vi 
godt kan lide og være udenfor, 
så husk varmt tøj så vi ikke fry-
ser.

Og husk hvis man ikke kommer 
til møderne så meld afbud på 
6072 1860..

Men ellers glæder vi os til at se 
jer alle til massere af møder her 
i det nye år.

- Jeres nyt års glade leder

7 januar
Iaften skal vi se hvor mange 
forskellige boldspil vi kan nå at 
lege.

14 januar
I aftens skal vi se hvor gode 
vi er til at smugle mel til ba-
geren… og håber vi ikke bliver 
taget af basserne.

21 januar
I aftens skal vi lave noget læk-
kert over bål, så tag gerne jeres 
dolk med, så vi kan få godt gang 
i bålet.

28 januar
I aften skal vi se hvor gode i til 
film, vi skal nemlig på løb og så 
kan vi om vi kan sætte dem rig-
tigt sammen.

4 februar
Versus, hvem kan flest klemmer 
i ansigt casper eller en tumling 

11 februar
I aften skal vi have snemøde, 
lad os se hvad der komme til at 
ske der.

18 februar
Vi skal på byløb på grunden.

25 februar
Vinterferie. Intet møde des-
værre.
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JubilArer

Som det er tradition uddeler FDF Hedehusene jubilæumsmær-
ker i januar.

Mærkerne tildeles til medlemmer som har været med i FDF 
i 5, 10, 15, 20... hele år, og bliver delt ud på de første møder i 
januar

I år tildeles mærker til følgende medlemmer:

Emma Kamilla Kjær Baggersgaard   5 år  
Freja Pixieline Gram Remmer    5 år  
Georg  Boye       5 år  
Klara Emilie Kjær Baggersgaard    5 år  
Lukas Møgelvang Larsen     5 år  
Malthe Elleby Pedersen     5 år  
Rita  Hald       5 år  
Sara Emilie Bundgaard Olesen    5 år  
Sebastian Bauer Rasmussen    5 år  
Signe  Elmer       5 år 

Jakob Hvidberg Pedersen     10 år  
Kasper  Ørsted      10 år  
Michael Friis Ørsted     10 år  
Sara  Ørsted       10 år 

Casper Lundahl Jensen     15 år  
Rasmus  Hansen      15 år 

Patrick Kjær Holse      20 år 

Søren Hvidberg Pedersen     35 år  
Tine Hvidberg Pedersen     35 år 

Vi ønsker et stort tillykke!



Side 8

Pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Godt nytår, vi håber at 2021 
kommer til at byde på meget 
mere FDF end 2020. 

I januar og februar har vi, pilte 
ledere fyldt programmet op 
med løb, mærker og en super 
fed casino aften. Så fat skjorten 
og kom til piltemøde. Vi er fort-
sat ude til alle FDF møder, så 
husk det varme tøj. 

Vi glæder os til at se jer alle.

Torsdag d. 7/1 
Vi starter året op med fuld fart. 
I aften skal vi nemlig på 100 
post løb. Det krævere hurtige 
sko og skarpe piltehjerner. 

Torsdag d. 14
Denne aften skal I bruge jeres 
fantasi, Vi skal nemlig på hi-
storie sti-løb. Et løb hvor I skal 
være kreative og digte det 
skøreste og mest mærkelige 
historier. 

Fredag d. 22/1 
 kLl. 18.30 - 20.30 (Obs. vi flytter 
torsdagsmødet til fredag) 

Denne fredag aften vil vi gerne 
invitere jer til casinoaften. En 
pilte casino aften med fint tøj 
og sjove hatte. Vi skal satse og 
spille, hvem mon løber med den 
store gevinst. Til denne aften 
må du meget gerne dekorerer 
din egen casino hat. 

Torsdag d. 28/1
Pilte ekspedition - I aften skal vi 
på en spændende ekspedition 
ude i naturen. En ekspedition 
der både kræver snedighed og 
mod. 
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Pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag d. 4/2
Det er godt at skrive ting ned 
men det er er ikke altid godt at 
alle kan læse hvad man skriver. 
Vi i vil derfor lære jer de mest 
brugte Pilte koder.  

Torsdag d. 11/2 
Bom tikka bom tikka stomp. I 
skal ikke bare larme men i skal 
vise os i har rytme! BUM!!!

torsdag d 18/2
Patrick vil vise os at han er den 
sande Stormester... men til hvad 
??? det får i at se i aften.

Torsdag d 25/2
Vinterferie 

Lørdag d. 13/3
Vi lavet et mega fedt løb til jer, så 
sæt kryds i kalenderen allerede 
nu.
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VæbNere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Rigtig godt Nytår til alle, vi 
håber i har haft en god jul med 
masser af gaver og hygge.

Vi skal i gang med et nyt og 
spændene halvår, med sjove, 
skøre og gakkede udfordringer. 
Vi har også lagt 2 lørdage ind, 
den ene er kun for os væbnere 
og den anden for væbnere, se-
niorvæbnere og seniorer.

Vi har nu også fat fået Sara 
med som assistent så velkom-
men til dig Sara.

Vi glæder os til at se jer alle 
sammen igen 

Hilsen Henrik, Magnus, Troels, 
Kasper, Sara og Jeanette

Mandag d. 4 Januar 
I dag skal vi rigtig bruge vores 
kondition. Vi skal spille Gold-
ball, mørkeultimate og meget 
mere, så sørg for godt fodtøj 
og tøj efter vejret og som kan 
klare hvis du falder under 
legen. 

Mandag d. 11 Januar 
Nu bliver det helt vildt, for vi 
skal lave vores eget dåsekom-
fur som man kan lave noget 
spiseligt på. 
Det bliver spændene.

Lørdag d. 16 Januar  
Væbnerdag i Kredshuset. 

Mandag d. 18 Januar 
Hvilke brænde, hvor stort 
brænde og hvordan bygger 
man overhovedet bedst et 
bål op fra starten? Hvad mon 
vi skal tænde med og meget 
mere om det gode bål skal vi 
lære i dag. 

Mandag D 25 Januar 
Du går dig en tur og pludselig 
er du faret vild, hvad gør du? 
Du finder dit kort og kompas 
frem og så kan du finde vej 
eller hvad ?? 
Nåh nej du skal jo vide hvordan 
et kompas virker.
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VæbNere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Mandag d. 1 Februar 
Hjæææælp troldene er løs, 
hvad skal vi gøre ? 

Jo vi tager på et vaskeægte 
troldeløb og så skal vi nok 
klare forskrække dem så de 
ikke kommer tilbage igen. 

Mandag d. 8 Februar 
Nu skal vi til at øve os rigtig 
meget på det med REB, RAF-
TER og KNOB. De 3 ting hører 
sammen hvis man vil bygge : 
et bord, et shelter, et legestativ 
eller noget helt andet, så nu 
skal vi i gang med at øve os, 
så vi kan blive rigtig dygtige 
inden Landslejren 2022. 

Mandag d. 15 Februar 
I dag skal du huske at tage 
badetøj med, vi håber trods 
Corona, at vi kan tage en tur i 
svømmehallen, sammen med 
Seniorvæbnerne og Seniorerne. 
Når vi ved mere om denne 
aften skal vi nok orienterer jer.  

Mandag d. 22 Februar 
Det er tid at holde en lille 
Pause så vi ønsker alle en god 
og sne rig vinterferie. 

Væbnerdag i kredshuset 16 
Januar 
Nu er det vist på tide at vi 
Væbnere mødes helt alene i 
Kredshuset. 
Vi mødes kl. 9.00 og hentes af 
forældrene igen kl. 20.30. 
Pris 50 kr 
Dagen igennem skal vi hygge 
med spil, leg og musik. Vi skal 
også snitte en lille ting, vi skal 
lave bål på anderledes vis, 
måske snupper vi også lige ud-
dannelsen i snobrødsbagning 
og ristning af skumfiduser . 
Du skal huske at medbringe en 
frokost madpakke, vi sørger for 
drikkelse og aftensmad, du må 
også meget gerne medbringe 
din dolk.

Husk at tilmeld dig på  fdfhe-
dehusene.nemtilmeld.dk senest 
d 10 Januar 
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Hej alle friske  
seniorvæbnere
Så er juleferien slut og vi skal 
igang med FDF igen.

Vi har lidt af hvert på planen, 
stille og kreativt, fysisk kræ-
vende, varmt og koldt. 

Vi glæder os til at se jer igen.

Mange varme hilsner fra Stine 
og Søren.

 

Mandag d. 4. januar
Ispinde møde. 

Hvad kan man lave ud af ispin-
de, og hvad kan man ikke lave?

Spis en masse is, og gem pin-
dene..

Mandag d. 11. januar
Mørke-møde, det er jo stadig 
sort udenfor, og man siger jo at 
det skærper andre sanser.

Vi skal prøve om det passer.

Mandag d. 18. januar
I aften skal vi lave mad på bål.

Jeg er allerede sulten

Mandag d. 25. januar
I aften skal vi lege med ting 
der triller. Tyngdekraften er en 
god ven, så den bruger vi også 
i aften.

seNiorVæbNere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag d. 1. februar
Gråt er flot. Vi lægger en dæm-
per på det grønne i seniorvæb-
ner lokalet.

Måske kan vi finde på en møde-
start-maskine som gør piltene 
grønne af misundelse.

Lørdag d. 6. februar
Fælles dag for væbnere senior-
væbnere og seniorer

Du skal tage varmt tøj på, for 
det bliver lige så koldt som i 
istiden.

Vi skal arbejde i hold og løse en 
masse udfordringer. Al transport 
foregår til fods, så find bare 
vinter-vandrestøvlerne frem. Se 
tilmeldingen på hjemmesiden.

Mandag d. 8. februar
I aften deler vi over næsten på 
midten.

1. seniorvæbnerne tager på et 
lille løb mens 2. seniorvæbner-
ne taler grundlæggende leder-
uddannelse med Søren. Hvad 
har I lært på Blå port?

Mandag d. 15. februar
Fælles svømmehalstur med 
væbnere og seniorer

Vi mødes ved kredshuset kl. 
18.30 som vi plejer.

Husk badetøj og håndklæde.

Mandag d. 22. februar
Vinterferie, intet møde i aften.

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 skal vi til at i gang igen 
efter jul og nytår, og i det nye 
år er der både VM og en Fjeld-
tur vi skal forberede til, nu skal 
det hele selvfølgelig ikke bare 
være hårdt arbejde, så vi skal 
selvfølgelig også hygge og 
lege. 

Hsiwen og Stefan

4/1 
Vi starter året med noget varm 
mad i kulden, og intet er bedre 
end dejlig varm suppe så det er 
selvfølgelig det vi skal lave.  

11/1 
Er du mest en varulv eller en 
troldmand det finder vi ud af i 
aften, hvor vi skal lege udenfor.

16/1 
Vi tager en tur på Bastard-cafe 
hvis ellers Corona tillader det.

18/1 
Vi håber at der faldet sne så vi 
kan tage ud og kælke, husk din 
kælk, og hvis der ikke er faldet 
sne finder vi også ud af noget.

25/1 
Sidste år lavede seniorerne so-
faer og borde til seniorlokalet, 
så i år skal vi have lavet noget 
til væggene så vi aldrig bliver 
glemt.

29-31/1 
Blå Port Husk at snakke med 
Søren, Jeanette eller Ejnar 
inden du tilmelder dig.
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seNiorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

1/2 
VI fortsætter hvor vi slap sidst 
og får færdiggjort vores kunst-
værk.

8/2 
Fejrer fastelavn som da vi var 
små så kom frisk i udklædning 
til en hyggelig aften .

15/2 
Vi håber at der er lempet til-
strækkeligt på Corona-restrikti-
onerne så det er muligt at tage 
i svømmehallen, sammen med 
resten af mandagsholdet.

22/2 
Intet møde i aften da det er 
vinterferie vi ses i næste uge.
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KredsKAleNder

Januar Februar Marts
1. Godt Nytår 1. Møde for de store 1. Møde for de store

2. 2. 2. Kontigent betaling

3. 3. 3.

4. Møde for de store 4. Møde for de små 4. Møde for de små

5. 5. 5.

6. 6. Ice Age 6.

7. Møde for de små 7. 7.

8. 8. Møde for de store 8. Møde for de store

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. Møde for de store 11. Møde for de små 11. Møde for de små

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. Møde for de små 14. 14.

15. 15. Møde for de store 15. Møde for de store

16. Væbnerdag 16. 16.

17. 17. 17.

18. Møde for de store 18. Møde for de små 18. Møde for de små

19. 19. 19.

20. 20. 20.

21. Møde for de små 21. 21.

22. 22. Vinterferie 22. Møde for de store

23. 23. Vinterferie 23.

24. 24. Vinterferie 24.

25. Møde for de store 25. Vinterferie 25. Møde for de små

26. 26. Vinterferie 26.

27. 27. Vinterferie 27.

28. Møde for de små 28. Vinterferie 28.

29. 29. Møde for de store

30. 30.

31. 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

Vi savner stadigt en  
sponsor / Annoncør 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 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
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Fødselsdage og nye medlemmer

Tillykke til fødselarer i 
Januar måned

4. Aksel Henriksen
5.  Magnus Langkow
10. Lucas Larsen
10. Smilla Larsen
12. Ronja Skals
14. Adrian Boje
14. Leonora Storm-Korsvig
15. Oliver Brandt
17. Nanna Rasmussen
17. Zoey Kjelnæs
21. Christine Teichert
23. Bo Axelsen
29. Mads Hansen
31. Fie Bendtzen

Tillykke til fødselarer i 
Februar måned

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

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

Velkommen til nye medlemmer
Elias Livoni Vulpius Pusling
Zoey Thurberg Kjelnæs Pusling
Anna Julie Horpestad Nordlund Tumling
Amalie Kondrup Ellegaard Ionescu Væbner


