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Side 2

Familie FDF

Nyt i FDF HeDeHuseNe: Famlie FDF   
For piger og drenge fra 2 til 5 år, og deres forældre

Familie FDF er et nyt tilbud til de mindste børn og deres for-
ældre, som gerne vil gå til noget sammen.

Til Familie FDF er vi sammen om at lave aktiviteter i naturen. 
Vi synger, griner, løber, leger, bygger huler og laver bål. Det 
meste foregår udenfor, hvor årstidernes skiften danner ramme 
om vores møder.

Vi mødes hver anden lørdag kl. 9.30-11

Du er velkommen til at prøve at være med, inden du indmel-
der dit barn. 

Der betales medlemskontingent på 310kr. halvårligt. Kontin-
gentet dækker barnet og én voksen.    

Vil du høre mere om familie FDF, så kan du skrive til kredsle-
der@fdfhedehusene.dk, eller ringe til Tine eller Søren. Vi glæ-
der os meget til at komme i gang.

Vi har fået vores egen sider hvor vores program står på side: 
10-11
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ÅrsmøDe

alle FDFere iNviteres til ÅrsmøDe lørDag D. 11/9 
spisNiNg For Hele FamilieN 
Lørdag d.11. september holder vi årsmøde i FDF Hedehusene.

Vi starter kl. 11.30 og er færdige kl. 14.30.

Undervejs sørger bestyrelsen for grill-frokost. 

På årsmødet vil vi fortælle om hvordan det går i FDF Hedehusene, 
både i de enkelte klasser, og på de store linjer. Hvad er der af planer 
for året, hvordan går det med økonomien, og hvor kommer alle le-
derne egentlig fra? 

Der bliver tid til at stille spørgsmål og tale med bestyrelsen og le-
derne.

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.

Efter vi har snakket er der kaffe/kage og så er det tid til noget at det 
vi holder mest af i FDF, at lege.

Af hensyn til indkøb vil vi gerne have besked om hvor mange I 
kom¬mer og spiser. Tilmeldingen er åben på nemtilmeld.fdfhede-
husene.dk

Vi glæder os til at se jer.

Mvh bestyrelsen
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loDseDler

Vi sælger lodsedler 
I FDF Hedehusene gør vi en dyd ud af at holde medlemskon-
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 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 torsdag d. 2. september kl. 18, hvor puslinge, 
tumlinge og pilte går ud med brede smil og ringer på dør-
klokker. 

Mandag d. 6. september er det væbnere, seniorvæbner og se-
niorer 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 på. 

Pengene fra lodsedlerne skal tilbage til klasselederen i kreds-
huset, gerne på efterfølgende mødeaften. Vi slutter salget 30. 
september hvor vi gerne skulle have udsolgt, og alle penge 
afleveret til lederne.

Hvis I vil betale for lodsedler via Mobile Pay, så skal det fore-
gå i kredshuset, så lederen kan se at betalingen går igennem.

Lodsedlerne koster 25 kr. 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. 

Bestyrelsen i FDF Hedehusene
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Opstartsmøde for Puslinge, Tumlige & Pilte
Hiv ohøj, så går det løs i FDF. 

Sørøverkongen Jonathan og hans blod-pirater inviterer alle Puslinge, 
Tumlinge og Pilte med på togt. 

På det første møde efter sommerferien, torsdag d. 12. august, skal vi 
møde den sagnomspundne sørøverkonge og operasanger Jonathan.

Han har fundet en stump af en gammelt skattekort og han har brug 
for vores hjælp for at finde skatten.

Kom som du er, eller i piratudstyr, vi har brug for alle drenge og piger 
til at hjælpe med skattejagten.

Vi mødes kl. 18.30 og regner med at have fundet skatten kl. 20

Opstartsmøde for Væbnere, Seniorvæbnere 
& Seniorer
Fælles Gå-dav tur for væbnere, seniorvæbnere og seniorer. 

Mandag d.16.august holder vi første møde, og det gør vi med 
en fælles gå tur..

Der bliver masser af tid til at snakke, og vi skal selvfølgelig 
gøre en indsats for at lære hinanden lidt bedre at kende. Un-
dervejs bliver der også en kendis konkurrence og selvfølgelig 
et lækkert pitstop.

Vi mødes ved kredshuset kl. 18.30 og er tilbage igen 20.30.

Gå-dav turen er på 10km, så tag gode sko på og husk en drik-
kedunk og tøj der passer til vejret. 

opstartsmøDer
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Tumlinge Weekend
Vi skal på Tumlinge weekend, hvor vi skal hjælpe til i Andeby, for der 
er sket mange mærkelig ting. Der er kaos,  ting forsvinde og dukker 
op på mærkelig steder.. Så kom og hjælp os med at få styr på An-
deby.

Vi skal afsted d. 24-26 september, mere praktisk information kom-
mer på tilmeldingen på nemtilmeld.

Vi glæder os til at se jer alle.

tumliNge WeekeND
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Kære Væbnere & Seniorvæbnere
O!O er for Væbnere og Seniorvæbnere på Sjælland og Bornholm, 
som foregår den første weekend i oktober deraf navnet Aut In Octo-
ber. 

I løbet af weekenden kan du vælge at deltage i eks. : 

Krea-gruppe, Foto-gruppe, Nak & æd-gruppe, slik-gruppe, m.m.    Der 
er Live underholdning om aftenen - råhygge med nye og gamle be-
kendte  og mægtig god mad. 

Vi vil fortælle meget mere om denne weekend på mandags mø-
derne. 

Tilmeld dig på /fdfhedehusene.nemtilmeld.dk

out iN october
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seNior-Festival

Senior-Festival
Så blev det igen tid til Seniorfestival, det er for alle seniorvæb-
nere og seniorer.

Vi skal afsted til Kongeådalens efterskole, der ligger i nærhe-
den af Kolding.

Dette fantastiske arrangement foregår fra d. 10-12. september 
og er sammen med en masse andre FDF’ere fra hele landet. 

På festivalen vil der være musik fra forskellige FDF bands, og 
nok også et enkelt band uden FDF navn.

Prisen for dette fantastiske og sjove arrangement er 450 kr. de 
dækker entre til festivalen, transport og noget at spise.

Nærmere information kommer når vi kommer tættere på og 
ved præcis hvor mange deltagere vi bliver.

Hvis i har nogen spørgsmål så tag fat i enten seniorlederne 
eller seniorvæbnerlederne.
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billeDer
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Lørdag 28 August 

Det er altid hyggeligt at sidde 
omkring et bål, og det bliver 
endnu bedre hvis der dufter af 
pandekager. 

Så det skal vi selvfølgelig lave i 
dag. Bål og pandekager.

Lørdag 11 September 

I dag skal vi på insekt-opdagel-
se. Hvordan fanger vi insekter 
så vi kan kigge på dem, og hvor 
stærk er en snegl?

Senere på dagen holder FDF 
Hedehusene årsmøde for alle, 
læs mere på en anden side i 
Blæseren

Lørdag 25 September  

Et æble om dagen holder dok-
toren fra døren. Sådan lyder et 
gammelt ordsprog, og vi prøver 
at følge det. I dag skal det nem-
lig handle om æbler. Vi laver 
saft og koger grød af vores 
egne æbler, så tag bare en po-
sefuld med fra haven.

Familie FDF
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Familie FDF
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pusliNge

Kære alle Puslinge.
Velkommen tilbage fra som-
merferien. Så er det igen blevet 
tid til at finde den blå skjorte 
frem og komme afsted til FDF 
puslingemøde. Snapper og dine 
ledere har fundet på noget 
sjovt, så kom og hver med og ta’ 
gerne en ven med. Vi glæder os 
til at se dig.

Husk altid at tage tøj på der 
passer til vejret da vi er meget 
ude.

Hilsen

Snapper, Cecilie & Bethina

Vi ses følgende dage:

Torsdag den 12. august   
Fælles opstart. Du kan læse 
mere om denne aften på en 
anden side i Blæseren.

Torsdag den 19. & 26. august   
Velkommen til puslingeklassen. 
På de næste to møder skal vi 
lave mødetavler, hilse på Snap-
per, Sille og Sigurd. Hvad laver 
man som pusling ? Det finder 
du ud af i aften.

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

Torsdag den 2. september   
Lodsedler. 

I aften skal vi ud at sælge lod-
sedler vi mødes allerede kl. 18.

Torsdag den 9. & 16. septem-
ber   
Leg og fantasi. 

Da det er rigtig sundt at lege 
og bruge sin fantasi, skal vi på 
disse to møder lege en masse 
forskellige lege som var rigtig 
sjove da dine ledere var børn 
og vi skal finde ud af hvilke 
lege Puslinge synes er sjove.

Torsdag den 23. & 30. septem-
ber   
Hvad gemmer naturen på??? På 
opdagelse i naturen med Sille 
og Sigurd, vi skal se hvad der 
gemmer sig i græsset, under 
sten, hvilke fugle kender du, alt 
det og meget mere vil du blive 
klogere på i løbet af disse to 
møde aftener. 

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 er sommerferien slut og vi 
er så klar til at modtage alle jer 
Tumlinge fra sidste år, og ikke 
mindst et kæmpe velkommen 
til de Puslinge der nu er rykket 
op til Tumlinge.

Vi glæder os til at lave en 
masse nye og spændene aktivi-
teter med jer.

Husk tøj efter vejret da vi er 
meget ude.

Hilsen Caroline – Nicklas – 
Chris – Lennart og Nicklas SL

Torsdag 12 August
Iaften skal vi lege og lære hin-
anden at kende. Og vi skal lave 
vores møde tavle

Torsdag 19 August
I aften skal vi begynde på Dol-
kemærket. 

Torsdag 26 August
I dag forsætter vi med dolke-
mærket, og så laver vi lidt læk-
kert over bålet.
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tumliNgeTorsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

Torsdag 2 September
I aften skal vi ud at sælge land-
slotteri, vi mødes klokken 18. 
Så husk det gode salgssmil og 
skjorten.

Torsdag 9 September
Vi skal bygge huler og andre 
mærkelig ting

Torsdag 16  September
Vi skal på løb i den nye bydel 
Nærheden. Så må vi se hvor 
godt vi kender mrådet.

Torsdag 23 September
Uhh i aften bliver det spæn-
dende at se hvem der kan ?? 
- Vi skal være drengene mod 
pigerne 

Fredag 24 til  Søndag 26 Septem-
ber 

Tumlinge weekend - Kaos i An-
deby  Læs mere andet steds i 
bladet. 

Torsdag  30 September
Vi skal se hvilke lækre og 
måske lidt mærkelig ting vi kan 
få samlet sammen. For i aften 
skal vi på lagkageløb.
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pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Så er Sommerferien forbi. Vi 
starter ud men at sige goddag 
til en masse nye Pilte som er 
rykket op. Vi har også et helt 
nyt Lederteam: Annika, Line, Pa-
trik og Georg. Vi glæder os helt 
vildt meget til at komme i gang 
igen. 

Torsdag 12 August  
Opstarts møde  Læs mere et 
andet sted i bladet. 

Torsdag 19 August: 
I aften skal vi finde på en leg. 
Den bedst bliver kåret til årets 
Pilte leg og den

skal vi så lege hele året.

Torsdag 26 August:  
Vi skal øve os på reb og rafter.

knob: Tømmerstik, Dobbelt 
Halvstik,

Besnøringer: Vinkel- og kryds-
besnøring.
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pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag 2 September: 
I dag skal i ud og slippe jeres 
indre sælger løs for vi skal ud 
og sælge 

lodsedler.

Torsdag 9 September 
Vi fortsætter med reb og rafter 
og ser hvor meget i kan huske 
ud er det jo 14 dage siden vi 
sidst lavet knob og besnøringer

Torsdag 16 September 
I aften skal vi på Løb, men bare 
rolig i behøver ikke løbe rundt

Torsdage 23 og 30 september 
Disse to aftener deler vi jer. 

1 Piltene skal tage DØS mærke 
(så i må gerne medbringe dolk 
hvis i har ellers har vi låne 
dolke)

2 Pilte i skal lave mad over bål
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væbNere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Velkommen til alle nye som 
gamle Væbnere, det bliver dej-
ligt at se jer igen. 

Vi har som altid lavet et fedt 
efterårsprogram, som vi håber i 
vil synes om.

Læg også mærke til at vi 1 - 3 
Oktober skal på den vildeste 
weekend, sammen med en 
masse andre Væbnere.

Puds Skjorten og vask skoene 
og kom til FDF opstart d. 16 
August.

Hilsen Henrik  - Casper - Mads-
Kristian - Jeanette 

Mandag 16 august 
Fælles opstart for : Væbnere - 
SeniorVæbnere og Seniorer.  

Kridt Skoene og fyld din vand-
dunk op, vi skal på velkommen 
tilbage gåtur i nærområdet. 

Mandag 23 august 
I aften skal vi igang med at 
kreere vores møde tavle, det 
bliver måske lidt klodset, vi får 
se.

Vi skal også  lege nogle ryste 
sammen lege, så vi kan få hilst 
rigtigt på de nyoprykkede Væb-
nere. 

Mandag 30 august
Kender du din Leder ?  eller 
kommer du til det a dag, vi skal 
nemlig på kend din leder løb. 
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væbNere
Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse + 6. klasse

Mandag 6 September 
I dag skal du komme cyklende 
til FDF, da vi skal ud og sælge 
en masse Landslotteri.

Vi mødes I Kredshuset Kl. 18.30 
hvor vi fordeler væbnere og 
ledere.

Mandag 13 September 
I aften kl. 18.40 åbner vi køle-
skabet og finder skrællekniven 
og gryderne frem men andre 
tænder bålet, for temaet er : 
MASTERSCHEF lav en hovedret. 

Mandag 20 September 
I aften kl. 18.40 åbner vi køk-
kenskabet og finder de søde 
ting frem, for temaet er : MA-
STERSCHEF lav en hovedret. 

Mandag 27 September 
Det er altid nyttigt at kunne 
binde et dobbelt halvstik, et 
flagknob, lave en A buk eller 
måske et helt bord derfor er 
det vigtigt at have kendskab til 
Pionering og knob, det skal vi 
nemlig i dag. 

Fredag- Søndag   1 - 3 Okto-
ber 
Vi skal på weekend med ca 600 
andre Væbnere læs med andet 
sted i Blæseren og NemTil-
meld.
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Hej seniorvæbnere
Så er sommerferien overstået, 
vi håber i har haft en dejlig 
sommerferie, og er helt fyldt op 
med frisk energi og gå-på mod. 
I August og september er der 
en masse fede arrangementer 
både blå port for 2. seniorvæb-
nere og seniorer og seniorfesti-
val for alle seniorvæbnere og 
seniorer.

Hilsen Stine, Hsiwen, Magnus, 
Marc og Stefan

Mandag 16 August 
Første møde efter sommerfe-
rien, vi starter med et fælles 
møde for hele mandagsholdet, 
jo flere vi er jo hyggeligere så 
tag endelig en ven med.

Mandag 23 August  
Da vi i år skal være to klasser 
sammen, starter vi året med et 
ordentligt ryste-sammen møde 
hvor vi lærer hinanden ordent-
ligt at kende.

Lørdag – søndag 27-29 August  

Blå port, for alle seniorer og 2. 
seniorvæbnere, husk at snakke 
med Søren, Ejnar eller Jeanette 
inden du tilmelder dig.

Mandag 30 August  
I SFO og klub får man som 
regel skæld ud hvis man begyn-
der at klatre for højt op i træ-
erne det får i ikke i aften, vi skal 
nemlig ud at klatre i træer.

seNiorvæbNere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag 6 September 
Skru dit bedste sælgersmil på, 
i aften skal vi nemlig ud og 
sælge lodsedler og forhåbentlig 
tjene en masse penge så vi får 
råd til en masse fede aktiviteter.

Fredag- Søndag 10-12 September 

Seniorfestival på Kongeådalens 
efterskole. Så blev det endnu 
en gang tid til at tage en tur til 
Kongeådalens efterskole for at 
mødes med en masse seniorer 
og seniorvæbnere fra hele lan-
det. Læs mere på Nemtilmeld.

Mandag 13 September 
På forrige møde klatrede vi i 
træer nu skal vi i stedet ud og 
klatre på en væg,  så må vi jo se 
om i er lige så seje til det.

Mandag 20 September 
For at vi kan nå at blive klar til 
landslejren snupper vi lige et 
møde hvor vi bygger noget sejt 
med reb og rafter.

Lørdag 25 September 
Seniordag, for at vi ikke helt 
skal glemme de seniorer der 
er på efterskole, tager vi et lør-
dagsmøde, denne gang tager vi 
på overnatning i shelterne ved 
fodboldbanerne og laver noget 
lækker bålmad. Se mere på 
nemtilmeld

Mandag 27 September 
 Vi forsætter på at øve os på det 
med reb og rafter.

Fredag- Søndag   1 - 3 Oktober 
Så bliver det endnu engang tid 
til O!O husk at tilmelde jer på 
nemtilmeld. 

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, 
vi håber i har haft en dejlig 
sommerferie, og er helt fyldt op 
med frisk energi og gå-på mod. 
I August og september er der 
en masse fede arrangementer 
både blå port for 2. seniorvæb-
nere og seniorer og seniorfesti-
val for alle seniorvæbnere og 
seniorer.

Hilsen Stine, Hsiwen, Magnus, 
Marc og Stefan

Mandag 16 August 
Første møde efter sommerfe-
rien, vi starter med et fælles 
møde for hele mandagsholdet, 
jo flere vi er jo hyggeligere så 
tag endelig en ven med.

Mandag 23 August  
Da vi i år skal være to klasser 
sammen, starter vi året med et 
ordentligt ryste-sammen møde 
hvor vi lærer hinanden ordent-
ligt at kende.

Lørdag – søndag 27-29 August  

Blå port, for alle seniorer og 2. 
seniorvæbnere, husk at snakke 
med Søren, Ejnar eller Jeanette 
inden du tilmelder dig.

Mandag 30 August  
I SFO og klub får man som 
regel skæld ud hvis man be-
gynder at klatre for højt op i 
træerne det får i ikke i aften, vi 
skal nemlig ud at klatre i træer.
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seNiorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30
9. klasse til 18 år 

Fredag – søndag 1 September-3 
September  

Så bliver det endnu engang tid 
til O!O husk at tilmelde jer på 
nemtilmeld. 

Mandag 6 September 
Skru dit bedste sælgersmil på, 
i aften skal vi nemlig ud og 
sælge lodsedler og forhåbent-
lig tjene en masse penge så vi 
får råd til en masse fede aktivi-
teter.

Fredag- Søndag 10-12 September 

Seniorfestival på Kongeådalens 
efterskole. Så blev det endnu 
en gang tid til at tage en tur til 
Kongeådalens efterskole for at 
mødes med en masse seniorer 
og seniorvæbnere fra hele lan-
det. Læs mere på Nemtilmeld.

Mandag 13 September 
På forrige møde klatrede vi i 
træer nu skal vi i stedet ud og 
klatre på en væg,  så må vi jo 
se om i er lige så seje til det.

Mandag 20 September 
For at vi kan nå at blive klar til 
landslejren snupper vi lige et 
møde hvor vi bygger noget sejt 
med reb og rafter.

Lørdag 25 September 
Seniordag, for at vi ikke helt 
skal glemme de seniorer der 
er på efterskole, tager vi et lør-
dagsmøde, denne gang tager vi 
på overnatning i shelterne ved 
fodboldbanerne og laver noget 
lækker bålmad. Se mere på 
nemtilmeld

Mandag 27 September 
 Vi forsætter på at øve os på 
det med reb og rafter.
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kreDskaleNDer

August September Oktober
1. 1. 1. O!O Start

2. 2. Møde for de mindre 2. O!O

3. 3. 3. O!O Slut

4. 4. PUTUPI Dag 4. Møde for de store 

5. 5. 5.

6. 6. Møde for de store 6.

7. 7. 7. Møde for de mindre 

8. 8. 8.

9. 9. Møde for de mindre 9. Familie FDF

10. 10. 10.

11. 11. Fam. FDF + Årsmøde 11. Møde for de store 

12. Møde for de mindre 12. 12.

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

22. 22. 22.

23. Møde for de store 23. Møde for de mindre 23. Familie FDF

24. 24. Tumlinge Weekend 24.

25. 25. Familie FDF 25. Møde for de store 

26. Møde for de mindre 26. Tum. Weekend slut 26.

27. Blå Port Start 27. Møde for de store 27.

28. Familie FDF 28. 28. Møde for de mindre 

29. Blå Port Slut 29. 29.

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

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   

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                                      
 Nicklas Nygaard  20 13 11 52
Pilte Gerog Boye 26 17 19 71
 Line Christoffersen 26 85 35 41
Væbnere Henrik Rolf, 40 52 14 91 
 Jeanette Larsen 40 15 56 87 
 Casper Jensen  22 41 63 06
Seniorvæbnere - Stefan Hvidtfeldt Rasmussen 26 84 59 88
Seniorer Stine Groesmeyer,   20 94 81 78
 Hsiwen Chow  
Familie FDF Søren Pedersen 28 11 06 57 
 Tine Pedersen  51 74 82 98
Mandagshold Ejnar Fischer Rigelsen, 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 August måned

1. Tine Pedersen
2.   Molly Jespersen
13. Johan Pedersen
15. Laila Knudsen
24. Caroline Brandt

Tillykke til fødselarer i 
September måned

1. Sara Ørsted
6.  Cecilie Rasmussen
7.   Philippa Dyrelund
12.   Cecilie Jensen
14.   Laurits Baggersgaard
16.  Isabella Boye
17.  Christina Sperling
22. Maya Reggaard Laren
22. Klara Baggersgaard
22. Emma Baggersgaard
23.  Carl Wolffhechel
23.  Ida Kok
24.  Signe Elmer
27.  Asta Larsen
28.  Sigrid Elmer

Velkommen til nye medlemmer
Ida Pauline Kok Pilt


