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Sommerlejr

Sommerlejr 2021
Tilmeldingen til årets sommerlejr er åben. 

www.fdfhedehusene.nemtilmeld.dk I år tager hele FDF Hede-
husene til Colleruphus som ligger ved Holte, kun en halv times 
kørsel fra Hedehusene. 

Temaet for årets sommerlejr er middelalderen. Ikke den mørke 
middelalder med pest og sult, men den lyse version med dyg-
tige håndværkere, farverige dragter, sang og gøgl i gaderne og 
mad der smager af det bål det er tilberedt på. 

Vi skal møde den 
store ridder Rolf 
Rumlepotte og 
rigtig slippe fan-
tasien løs. Sam-
men med ham 
skal vi lave en 
masse fede akti-
viteter, tænde bål, 
synge og snitte med dolk. 

Der bliver masser af tid til at lege nye og gamle lege. Alle lige 
fra den mindste pusling til den største leder vil sammen få en 
uge med gode venner og rigtig fede oplevelser. 

Sommerlejren er i uge 28, fra d.10 til d.17 juli. Skynd dig at få 
en plads. 

Hele sommerlejrudvalget glæder sig til at netop du skal med. 
Vel mødt: Caroline W, Cecilie, Jeanette, Casper og Magnus.
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Fjeldtur

Fjeldtur 
I uge 30 (24 Juli-1 August) Holder FDF Hedehusene fjeldtur 
for 2. væbnere Seniorvæbnere og Seniorer. 

Turen går til den smukke nationalpark Jotunheimen. Da der 
kun er et par seniorer der har været med tidligere kommer 
her en kort beskrivelse af hvad en fjeldtur egentlig er i FDF 
Hedehusene. 

En fjeldtur er en vandretur, hvor man hygger sig og nyder na-
turen. Madlavning foregår på trangia, og overnatning er lige-
ledes primitiv nemlig i telt.

Da vi selv skal bære alt hvad vi skal bruge i løbet af turen bli-
ver det en tur hvor man bliver fysisk udfordret, men vi tror på 
at alle 2. væbnere seniorvæbnere og seniorer med fortræning 
kan deltage og gennemføre den påtænkte rute.

Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen indenfor corona-
situationen. Hvis du ikke allerede har fået tilmeldt dig på 
fdfhedehusene.nemtilmeld.dk så skynd dig ind og gør det, 
der bliver afholdt forældremøde for alle deltagere d. 17/5 kl. 
18:30.
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Kontingent

Så er det blevet tid til indbetaling af kontingent for 1. halvår 
2021.

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

Kontingentet for 1. halvår udgør således 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. maj

Du betaler på hjemmesiden:  
www.fdfhedehusene.nemtilmeld.dk

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 
kredslodsedler og landslotteri.

Kontingentindbetalingen er imidlertid ikke kun et bidrag til 
kredsens daglige drift, den er også dokumentation for med-
lemsskab i forhold til bl.a. kommunen.

Det kommunale medlemstilskud er meget vigtigt for kredsens 
økonomi. Der er således flere årsager til, at du skal huske at 
betale dit kontingent.

Har du spørgsmål til kontingent eller betaling kan du kontakte 
kredsleder eller kasserer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Væbnermesterskabet - Finalen er nær
Snart er det Kristi. Himmelfart og det betyder ferie. Men det betyder 
også finalen i den store Væbnermesterskabs konkurrence.

Vi har været i gang i et par måneder med net-opgaver og to HotSpot 
dage med masser af udfordringer.

I Kristi Himmelfartsferien afholdes finalen, og i år foregår det i seks 
byer rundt i landet og vi skal deltage i Roskilde, dejlig tæt på.

Vi laver lejr ved kredshuset hvor vi sover i telte. Om morgenen tager 
vi til Roskilde og giver den gas med at løse opgaver i hold på 3-6 
deltagere.

Hvis I kommer forbi kredshuset må I gerne kigge ind og sig hej, og 
hvis I kommer til Roskilde må I endelig vinke og heppe hvis I ser 
nogle FDFere. 

Der kommer deltagere fra hele FDF landsdel 7, som dækker Lolland, 
Falster og det meste af Sjælland syd og vest for Taastrup, så vi bliver 
rigtig mange med blå skjorter.

VæbnermeSterSKab
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PuSlinge

Kære alle Puslinge.

Velkommen tilbage, hvor vi bare 
har savnet at se Jer alle sam-
men.

HUSK, da vi skal være ude på 
ALLE møder, skal du have tøj 
der passer til vejret.

Torsdag 6. maj
Et helt fantastisk møde

I aften skal vi lave noget helt 
fantastisk, som kun dine ledere 
og Snapper ved hvad er.

Torsdag d. 20. maj
Disney / Ramasjang-løb

I aften skal vi på et løb, hvor 
vi skal se hvor meget børnetv-
stjerner I er.

Torsdag d. 27. maj
Kartoffeltryk på T-shirt

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

Torsdag 3. juni
Vi fortsætter med vores kartof-
feltryk på T-shirt

Torsdag 10. juni 
Vandkamp/sommermøde

Traditionen tro må alle Puslinge 
kaste vand efter deres ledere.

Torsdag d. 17. juni
FDF afslutning

Læs mere et andet sted i Blæ-
seren.

Hilsen

Snapper, Cecilie, Line & 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
Jubii nu er vi kommet tilbage 
rigtigt FDF, og vi har godt nok 
savnet jer alle meget, og vi 
glæder os meget til at have 
nogle fede møder sammen med 
jer.

Vi kommer stadig til at afholde 
alle møder udendørs så husk 
passende tøj.

Hvis man melder afbud så kan 
det gøres ved at kontakte Caro-
line på 6072 1860.

Vi glæder os til at se jer alle 
igen.

Hilsen Annika, Oliver, Lennart, 
Chris, Casper, Nicklas & Caroline

6 maj
I aftens skal vi have krea-møde, 
vi skal bruge vores kreative 
sind.. og lad os se hvor det 
bære hos hen.

13. maj
Intet møde da det er Kristi Him-
melfarts dag.

20 maj
I aften er der løb i byparken.

27 maj
I aften skal vi hygge omkring 
bål, og se om vi stadig kan finde 
ud af at snitte en pind.
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tumlingeTorsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

3 juni
Iaften skal vi se hvor mange 
forskellige boldspil vi kan nå at 
lege.

10 juni
I aften står den på GTA, lad os 
se hvor gode vi er

17 juni
I aften er de sidste møde før 
sommerferien, så vi slutter godt 
af med massere af lege
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Pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Hej Med Jer, Pilte 
SÅ! går vi igang igen. Endelig 
får vi åbnet op for fysisk  FDF. 
(og det håber vi ikke er en 
Aprilsnar).

Så kom og være med det bliver 
mega godt. Vi har linet op men 
nogle super fede møder

Lige en ting, vi skal være ude 
på alle møder så HUSK at tage 
tøj på til vejret!

Håber I kommer med på årets 
sommerlejr.

GOD Sommer! Fra Jacob, Chri-
stine, Ida, Patrick, Mads, Tine, 
Caroline og Georg

Torsdag 6 maj 
 Her i Pilte gruppen har vi jo 
nogle MEGA dejlige unge leder 
der har fingeren på pulsen (det 
var det man sagde  da Georg 
og Tine var unge i 90erne) Så 
i aften skal vi lave et TIK-TOK 
trend møde. 

Torsdag 13 maj 
 Der er ikke noget møde i aften, 
da det er Kristi Himmelfarts 
dag. 

Torsdag 20 maj 
 I aften er det FKFÆW-møde. 
Det bliver sjovt og mærkeligt! 

Torsdag 27 maj 
I skal have pudset cyklen af, for 
vi skal på cykeltur, ud i det blå, 
mærke vinden suse gennem cy-
kelhjelmen.
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Pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag 3 juni
S KPAOX ÅUKV S ZJ UYNO VIL

Torsdag 10 juni 
Vi deler jer gør vi! 

1. Pilte, I skal finde jeres indre 
kok frem til en omgang kokkens 
efterfølger. 

2. Pilt, Vi vil se om I har sans 
for farver for det er jo ikke kun 
grøn der dur.

Torsdag 17 juni  
Åhhh hvor det dog lang tid 
siden vi har haft sne, så man 
kan komme ud og kælke. 

I aften skal vi kælke bare uden 
det er skide koldt, så I må gerne 
medbringe en bobslæde.
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oVerSKriFt
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oVerSKriFt
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Væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Ja, så er vi allerede ved at 
være ved vejs ende på dette 
FDF halvår, men det skal ikke 
forhindre os i at lave nogle 
fantastiske møder her før som-
merferien.

HUSK : vi mødes ude på ter-
rassen – sprit hænder ved 
ankomst og sig goddag til den 
leder der sidder med mødetav-
len. Husk også tøj og sko efter 
vejret.

Vi glæder os til at se jer 

M.V.H. Henrik, Troels, Magnus, 
Marc, Kasper Sara, Jeanette 

Mandag 3 maj 
Vi fortsætter med vores Væb-
ner Skillzz.  I dag er der bare 
ikke lige så meget hjælp at få, 
så vi håber i hørte rigtig godt 
efter sidste gang vi lavede det. 

Mandag 10 maj 
Har du prøvet at bygge et kom-
fur ?  nå ikke, så er chancen der 
nu. Vi skal både lave komfur, 

mad og efterfølgende spise 
vores veltilberedte mad. 

Mandag 17 maj
Sidste gang lavede vi et lil-
lebitte komfur og vi lavede en 
ret mad, i dag bliver det helt 
vildt vi skal lave en 3 retters 
menu på forskellige komfurty-
per. Det bliver sjovt at smage. 

Mandag 24 maj 
Så blev det Pinse og dermed 
har vi desværre ikke FDF i dag.

Mandag 31 maj 
I dag er der en måske flere der 
har fødselsdag og det skal fej-
res med maner.

Vi tager på et vaskeægte lag-
kageløb - lykkedes det at få en 
lagkage, ud af løbet, spiser vi 
den inden vi går hjem. 
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Væbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Mandag 7 juni 
I dag er det en god ide nej et 
krav at du har badetøj eller 
skiftetøj med, samt et stort 
håndklæde, det er nemlig 
meget sandsynligt at du bliver 
meget våd ved dette møde.

Mandag 14 juni 
Øv øv vi er nået til det sidste 
møde før sommerferien, denne 
aften håber vi at vi kan være 
sammen med seniorvæbnerne 
og seniorerne – det skal nok 
blive sjovt 

Herefter siger vi god sommer-
lejr og god sommerferie. 
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Hej seniorvæbnere
Nu er det vist endelig blevet 
tid til at vi kan mødes rigtigt til 
FDF igen.

Vi glæder os alle sammen, men 
vi skal med det samme gøre op-
mærksom på at vi jo kan blive 
nødt til at aflyse møder hvis 
smittesituationen forværres.

Vi opfordrer til at I bliver testet 
hyppigt, og selvfølgelig ikke 
kommer til FDF hvis I er syge 
eller er hjemsendt fra skole.

Nå, det var en kedelig indled-
ning, lad os springe til det sjove. 

Har I tilmeldt jer sommerlej-
ren? Det skal I gøre, ikke kun for 
vores skyld, men især for jeres 
egen. På sommerlejren springer 
vi godt 500 år tilbage i tiden til 
middelalderen, hvor alting var 
meget sjovere. (hør, var der ikke 
en anden grusom sygdom den-
gang?, nå glem det)

Mange hilsner fra Stine og 
Søren

Mandag d. 3. maj
Sav og sandpapir

Vi bygger vores egen lejrbåls-
stol så vi kan sidde godt til VM 
og på sommerlejren.

Mandag d. 10. maj
Vi fortsætter hvor vi slap sidst. 
Der skulle også gerne være tid 
til at sætte et personligt præg 
på stolene i aften

Torsdag d. 13 til søndag d. 16. 
maj
Væbnermesterskabsfinalen

Mandag d. 17. maj
Den lille hyggelige pandekage-
dyst.

Hvem kan lave den flotteste, 
mest velsmagende pandekage?

Det finder vi ud af i aften hvor 
vi skal dyste en lille smule, men 
mest for sjov.

SeniorVæbnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag d. 24. maj
I dag er det 2. Pinsedag, og der 
er ikke noget FDF møde.

Mandag d. 31. maj
Bål og kajakhygge i Sejlbjerg 
mose.

Vi prøver om kredsens sit-on-
top kajakker stadig virker. 

Det er måske en god ide at tage 
skiftetøj med.

Mandag d. 7. juni
Seniorvæbnernes eget møde..

I har selv bestemt hvad vi skal 
lave.

Mandag d. 14. juni
Sidste møde inden sommerfe-
rien, 

I aften skal vi være sammen 
med væbnerne og seniorerne 
til den store før sommerferie 
fælles 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

Forhåbentlig er vi igennem det 
værste corona så vi kan få lov 
til at afholde de sidste møder 
op til sommerferien uden af-
brydelser. De fleste af møderne 
vil være udenfor hvor det er 
nemmere at holde afstand, så 
huske udetøjet. Vi håber at se 
jer alle sammen til møderne

Hilsen  Hsiwen og Stefan

Mandag 3 maj 
Vi starter Maj ud med en gang 
Masterchef, men for at det ikke 
skal blive alt for nemt har vi 
planlagt et par benspænd, i får 
dog selv lov til at bestemme 
hvad I vil lave så i aften er 
planlægning.

Mandag 10 maj 
Vi fortsætter hvor vi slap sidst, i 
aften er det dog selve madlav-
ningen det står på, og mon ikke 
der er et benspænd eller to til 
overs fra sidst.

Torsdag d. 13 til søndag d. 
16. maj 
Så blev det tid til Væbnerme-
sterskabet, i år er det lidt an-
derledes, du kan læse mere på 
nemtilmeld.

Mandag 17 maj  
Vi håber på at det er blevet 
dejlig vejr så vi kan lege en 
masse lege udenfor.

Mandag 24 maj  
For at resten af kredsen ikke 
helt skal glemme at i har været 
seniorer en gang, skal vi tilføje 
vores eget præg til senior lo-
kalet.

Mandag 31 maj 
 Vi fortsætter hvor vi slap sidst, 
og mon ikke vi også kan finde 
nogle billeder af jer fra den-
gang i var små?
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Seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

Mandag 31 maj 
 Vi fortsætter hvor vi slap sidst, 
og mon ikke vi også kan finde 
nogle billeder af jer fra den-
gang i var små?

Mandag 7 juni 
  Så blev det tid til det sidste 
klassemøde inden sommerfe-
rien vi tager en omgang Kano-
sejlads i Gammelsø.

Mandag 14 juni 
 Sidste møde inden sommerfe-
rien så vi hygge omkring bålet, 
med snobrød..

10-17 juli    
Kredssommerlejr på Colle-
ruphus læs mere på nemtil-
meld.

24- juli -1 august 
 Fjeldtur i Jotunheimen læs 
mere på nemtilmeld.
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KredSKalender

Maj Juni Juli
1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. Møde for de store 3. Møde for de mindre 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. Møde for de mindre 6. 6.

7. 7. Møde for de store 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. Møde for de store 10. Møde for de mindre 10. Sommerlejr start

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. Kristi Himmelfarts dag 13. 13.

14. Væbner- 14. Møde for de store 14.

15. Mesterskabet 15. 15.

16. 16. 16.

17. Møde for de store 17. Møde for de mindre 17. Sommerlejr slut

18. 18. 18.

19. 19. 19.

20. Møde for de mindre 20. 20.

21. 21. 21.

22. 22. 22.

23. Pinsedag 23. Sankt Hans aften 23.

24. 2. Pinsedag 24. 24. Fjeldtur start

25. 25. 25.

26. 26. 26.

27. Møde for de mindre 27. 27.

28. 28. 28.

29. 29. 29.

30. 30. 30.

31. Møde for de store 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

Din Reklame her!
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FdF HedeHuSene StøtteS aF

Vesterkøb 39 · 2640 Hedehusene

Tlf:  4656 1401

Åbent: mandag - søndag  800 - 2000 

Nu også alle helligdage!

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 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 fødse-
larer i Maj måned

2. Ejnar Rigelsen
8. Johan Kondrup Olesen  
9.   Amalie Lonescu
10. Søren Pedersen
11. Nathalie Larsen
14. Lærke Marie Larsen
15. Otto Johansen
18. Caroline Weber
23. Viktor Povlsen
24. Bertram Langæble
26. Sebastian Rasmussen
27. Elina Wolffhechel
27. Stefan Rasmussen
31. William Cox

Tillykke til fødse-
larer i Juni måned

2. Benjamin Borg
2. Georg Boye
2. Patrick Andersen
2. Thorvald Poulsen
4.  Oliver Graversen
5. Rasmus Hansen
6. Kasper Ørsted
12. Jeanette Larsen
15. Hedvig Winter
20. Magne Winter
23. Anne Bella Harboe
23. Sophia Henriksen
30. Mathilde Larsen

Velkommen til nye medlemmer
Jamilla Willier Væbner
Sia Hansen   Pusline


