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Side 2

Efter en fantastisk tur på forberedelsesweekend kan vi nu vende 
snuderne mod Landslejr 2022 som løber af stablen om ikke så 
længe.

Vi har alle hørt historien om det uopdaget kontinent Coratia, som 
består af syv forskellige landskaber. 

I historien hører vi også om kroncordius, som også bliver kaldt mo-
dets hjerte. Vi skal hjælpe den unge Amelia, som har fundet sin bed-
stefars gamle logbog. Vi skal være en del af hendes ekspedition til 
Coratia.

Vi skal bo sammen med en masse andre fdf’ere fra vores netværk i 
den ekspedition som hedder ørken juvelen. 

Selvom vi havde sat en dato for tilmeldingen, er der stadigvæk mu-
lighed for at komme afsted på den fedeste lejr sammen med alle os 
andre. 

Vi er lige nu 48 deltager fra FDF-hedehusene, men vi er altid glade 
for at være flere. 

Alle klasserne der skal afsted på landslejr, bruge de sidste måneder 
inden lejren på at finpudset alle de færdigheder, samt at finde alt 
det mod det kræver at tage med. 

Vi glæder os utroligt meget til at komme afsted sammen med jer 
alle sammen 

Venlig hilsen 

Casper Jensen(holdleder) samt alle andre ledere der skal med

LandsLejr 2022
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sankt Hans

Igen i år arrangerer FDF Hedehusene Sankt Hans fest for hele 
byen og vi følger traditionen til punkt og prikke. I år er det 
torsdag d. 23. juni.

Festpladsen åbner kl. 19 med boder, lotteri, grillpølser og 
fadøl.

Bandet spiller god musik og i børnelandet kan du prøve for-
skellige sjove aktiviteter til en billig pris.

Kl. 20.15 er der båltale og derefter tænder vi det store bål og 
sender heksen afsted.

Boderne er åbne indtil kl. 22 hvor festen slutter.  

Vi har brug for hjælpere til opsætning, afvikling og nedtag-
ning.

Har du lyst til at give en hånd med at sætte pavilloner, borde 
og bænke op, er du den fødte hoppeborg bestyrer, eller er du 
en ørn ved en fadølshane, så giv os et praj. Al hjælp kan bru-
ges, især når vi skal pakke det hele sammen til slut. 

Du kan melde dig som hjælper på vores nemtilmeld. 

Har du nogle spørgsmål så kom bare og spørg. 

De bedste hekse hilsner fra 

FDF Hedehusene
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Bæredygtig BLæser

I FDF Hedehusene bestræber vi os på at være bæredygtige og 
miljøbevidste, samt spise grønt og godt på diverse lejre.  
Derfor er det også en glæde at vi fremover får vores Blæser 
trykt på papir, der kommer fra vedvarende vækstområder.  

Det betyder at papirleverandørerne planter træer rundt om 
deres virksomhed. Faktisk flere end de skal bruge i produk-
tionen, så der er også er til fremtiden og noget til at opsuge 
CO2.

Blæseren er i fremtiden FSC-certificeret.

Du kan læse mere om FSC på https://fsc.org
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Torsdag d. 31. marts blev der afholdt årsmøde. 

Mødet startede efter hyggelig fællesspisning og Lars Borg 
blev valgt til ordstyrer.

Tine Hvidberg Pedersen meldte sig som referent.

Søren fortalte kort om FDF generelt og lidt mere om FDF He-
dehusene.

Det er en god og sund forening med 120 medlemmer, drevet 
udelukkende af frivillige, ulønnede ledere. 

Klasselederne kom forbi og fortalte kort om hvad der foregår 
i øjeblikket og hvad de glæder sig til. Særligt blev der talt om 
årets to store begivenheder, sommerlejr for puslinge og tum-
linge, og Landslejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer 
og ledere. 

Peter Hansen som er kasserer, fortalte kort om kredsens øko-
nomi som er god og sund.

Gregers Holse som er formand for bestyrelsen fortalte kort om 
bestyrelsens arbejde.

Valg til bestyrelsen foregik i ro og orden. På valg var Magnus 
Langkow, Peter Hansen og Iani Andersen. Alle tre blev gen-
valgt for 2 år, uden modkandidater.

Suppleanter til bestyrelsen vælges for ét år, og valgt blev Ma-
lene Hvidberg Teichert og Casper Lundahl Jensen. Kredsens to 
revisorer vælges ligeledes for ét år, og genvalgt blev Michael 
Stærkind og Bjarne Rusbjerg.

Herefter sluttede årsmødet. Tak til alle der deltog, og særlig 
tak til dem der stillede op og blev valgt.  
Vi glæder os til samarbejdet.

Årsmøde
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Vi bliver flere og flere - det er så 
hyggeligt. Hver anden lørdag 
formiddag mødes Familie FDF til 
leg, sjov, naturoplevelser, sang 
og bål i børnehøjde fra kl. 9 til 
10.30. 
Familie FDF er for de 2-5 årige 
og deres forældre. 
Vi glæder os til at ses jer alle 
følgende lørdage. 
Venlig hilsen
Søren og Tine 

Lørdag d. 7 maj
I dag skal vi rigtig have jord 
under neglene. Vi skal nemlig 
spille Natur Bingo og vi spiller 
hele pladen fuld. Det bliver ikke 
så meget med at sidde ned, for 
vi skal selv ud og finde brikkerne 
til at ligge på pladen.  

Lørdag d. 21 maj 
Nu skal vi have nassede fingre 
igen, men i dag skal de være 
hvide. Vi skal bage boller og 
koge marmelade over bål.

Lørdag d. 4 juni 
Hvis dine fingre stadig er nasse-
de skal du glæde dig til i dag for 
vi skal lege med vand og sæbe-
bobler. Selvom det er dejligt vejr 
kan du godt tage regntøjet med. 

Lørdag d. 18 juni 
I dag er vores sidste møde inden 
sommerferien og vi skal på 
skovtur.
Vi mødes i den aller sydligste 
ende af Truelsvang, og går sam-
men gennem Egeskoven til den 
hyggelige shelterplads. Her skal 
vi lave bål, snitte pinde og lege 
i skoven. Vi laver også en let 
frokost, så det kan godt være vi 
slutter lidt senere end vi plejer.  

Torsdag d. 23. juni
Sankt Hans aften.
FDF Hedehusene holder Sankt 
Hans fest for hele byen. Der er 
børneland mad aktiviteter, bål 
og musik. Vi åbner boder og 
aktiviteter kl. 19.
Læs mere på side 3

FamiLie FdF Hver 2. Lørdag kl. 9-10.30
Børn på 2-5 år og en forældre
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PusLinge

Kære alle Puslinge.
Så er det snart sommer, og vi 
skal tage et mærke mere til 
skjorten inden sommerferien. Vi 
skal sommerhygge med vand-
kamp, besøge kirken, lege og 
spiser hveder.  
Kom og vær med, det bliver 
sjovt og skørt.

Torsdag den 5. maj 
kodeløb i aften skal vi på et 
løb, hvor vi skal hjælpe Sille og 
Sigurd med at løse en masse 
koder, for at finde den skat som 
er blevet væk. 

Torsdag den 12. maj 
Varme hveder i aften skal vi 
hygge med varme hveder. Hvor-
for er det lige man spiser hve-
der?

Torsdag den 19. maj 
Kirkemøde i aften skal vi en tur 
over til kirken, hvor i vil få en 
historie om kirken.

25. – 28. maj 
Sommerlejr for puslinge og 
tumlinge.

Torsdag den 2. juni 
”sommer”- lege nu tænker du 
nok sommerlege hvad er det….
det er de udendørs lege som var 
et hit da dine ledere var unge.

Torsdag den 9. juni 
vandkamp år efter år har vi i pus-
lingeklassen holdt vandkamp på 
dette møde, reglerne er simple 
alle puslinge imod Cecilie og 
Bethina

Torsdag den 16. juni 
sidste møde inden sommerfe-
rien I aften skal vi hygge med alt 
muligt sjovt.

Husk tøj der passer til vejret, da 
vi ofte er ude

Hilsen Snapper, Cecilie og Be-
thina.

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



Side 8

tumLinge
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

1. klasse + 2. klasse

Hej alle forårs og sommer glade 
tumlinge vejret er blevet var-
mere, men selv om det er varmt 
så husk alligevel tøj til at være 
ude, for vi skal lave massere af 
fede og sjove ting udenfor, så 
kom glad og vær med.

Varme hilsner

Tumlingelederne

Torsdag 5 maj 
I aften skal vi begynde på na-
turmærket, så vi skal lære lidt 
om træer og andre ting som 
kan vokse i naturen.

Torsdag 12 maj 
I aften forsætter vi med natur 
mærket så vi skal ned og kigge 
i søen, og se om der er noget 
spændende.

Torsdag 19 maj 
Hvor lang Kuglebane tror i vi 
kan lave ? Lad os prøve sam-
men i aften at få lavet en fed 
kuglebane.

25 - 28 maj
Sommerlejr for puslinge og 
tumlinge.

Torsdag 2 juni 
I aften skal vi lege med vand, så 
husk noget tøj som kan tåle at 
blive vådt.

Torsdag 9 juni 
I aften skal vi på foto løb i byen, 
så hvor godt kender du Hede-
husene.

Torsdag 16 juni 
I aften er det sidste møde før 
sommerferien, vi skal lege og 
hygge os.
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PiLte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Så er det blevet Maj og Som-
meren er på vej

Torsdag 5 maj    
Vi laver bål.

Torsdag 12 maj  
Er det sjovt i nærheden her til 
aften 

Torsdag 19 maj 
 I aften skal vi Lege og kårer 
årets sjoveste leg!

Torsdag 26 maj 
 Kristi himmelfart så ingen 
møde i aften!

Torsdag 2 juni
Hip hip hurra i dag holder vi det 
store fødselsdags løb.

Torsdag 9 juni 
Kan i huske jeres knob ?  for 
vi skal lave noget med reb og 
rafter.

Torsdag 16 juni   
Det er super sjovt at kælke men 
det er bare så koldt om vinteren. 
I aften skal vi prøve at kælke nu 
når det er blevet varmt.
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VæBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

5. klasse + 6. klasse

Kære Væbnere 
Vi ser nu ind i de sidste møder, 
i dette FDF-halvår og ikke 
mindst årets kæmpe højde-
punkt 

nemlig Landslejren. 

Vi har selvfølge planlagt nogle 
skøre og fantastiske møder her 
inden sommerferien, så kom og 
vær med, der er også plads til 
dine venner. 

Vi ses Hilsen Henrik, Casper, 
Oliver, Mads-Kristian  & Jea-
nette 

Mandag 2 Maj 
I dag skal vi over os se steder i 
kirken, som

 man normalt ikke får at se, 
samtidig vil præsten,

fortælle en masse om kirken, 
som vi ikke ved noget om.

Mandag 9 Maj 
Vi skal udforske landslejren 
lidt mere. Der er nye oplevelser 
at hente både for deltagere og 
dem der ikke skal på landslejr.

Mandag 16 Maj 
Jubiii så skal vi igen lave mad 
for sjov.

Det er nye opskrifter og nye 
metoder, det bliver interessant.

Mandag 23 Maj 
Vi fortsætter hvor vi slap i 
mandags, i dag gælder det dog 
ikke mad men kage, nye op-
skrifter og nye metoder

Mandag 30 Maj 
Hvad gør du hvis: der går ild i 
en friture gryde ?

Hvis der går ild i græsset om-
kring bålet?

Eller anden ildløs, det skal vi 
lære/prøve i dag.
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VæBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

5. klasse + 6. klasse

Mandag 6 Juni 
I dag holder vi Pinse fri. God 
Pinse.

Mandag 13 Juni 
Vi skal udforske landslejren for 
sidste gang, før afgang. Der er 
stadig flere oplevelser at hente 
både for deltagere og dem der 
ikke skal på landslejr.

Mandag 20 Juni 
På det allersidste møde inden 
sommerferien, skal vi hygge os 
sammen med Seniorvæbnerne 
& Seniorerne samt ønske hinan-
den god sommerferie.

Torsdag 23 Juni 
I dag holder FDF Hedehusene 
Sankt Hans aften kom og vær 
med.
Læs mere andet steds i bladet. 

Onsdag 6 Juli 
Så er der afgang mod Sletten og 
Landslejren, rigtig god tur. 
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Hej seniorvæbnere
Så kan vi så småt skimte som-
merferien i horisonten, i år be-
tyder det ikke bare sommerlejr, 
men landslejr, så mens vejret 
bliver varmere skal vi være 
mere udenfor og sørge for at vi 
bliver helt klar til landslejren, 
men møderne skal nok bliver 
hyggelige selvom man ikke skal 
med.

Magnus

Mandag 2 maj
Sidste gang startede vi med at 
bygge forhindringsbane, i aften 
skal vi gøre forhindringsbanen 
færdig og se hvem der hurtigst 
kan komme gennem alle forhin-
dringerne.

Mandag 5 maj 
Netværks Seniormøde for 2. se-
niorvæbnere i Høje Taastrup vi 
mødes kl. 18.00  ved kredshuset 
og cykler samlet til Høje Ta-
astrup. Vi er tilbage kl. 21, husk 
cykellygter og cykelhjelm.

Mandag 9 maj 
Kan i stadig huske historien om 
Amelia, det kan være vi skal 
tage en opfrisker inden i får 
næste del? I aften skal vi høre 
næste kapitel af Amelias histo-
rie og spille Coratia spillet igen. 

Mandag 16 maj 
Hvor mange unge mennesker 
kan man stoppe ind i en le-
derbil, og hvor længe kan man 
hoppe på et ben, begge spørgs-
mål håber vi at besvare i aften 
hvor vi skal slå fjollede rekor-
der.

Mandag 23 maj 
Hvor lækker mad kan man 
egentlig lave på et bål? Det fin-
der vi ud af i aften hvor vi laver 
gourmetmad på bål.

Mandag 30 maj 
I aften tager vi sidste kapitel i 
Amelias historie og spiller en 
sidste omgang af Coratia spillet.

seniorVæBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag 6 juni 
Der er desværre intet møde i 
aften da det er 2. pinsedag.

Mandag 13 juni 
Så blev det tid til det sidste 
klassemøde inden sommerfe-
rien, vi hygger os med en tur til 
gammelsø. 

Mandag 20 juni 
På det allersidste møde inden 
sommerferien, skal vi hygge 
os sammen med væbnerne, og 
ønske hinanden god sommer-
ferie.

Torsdag 23 juni
Sankt Hans er tilbage, læs mere 
andetsteds i denne blæser. 

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 kan vi så småt skimte som-
merferien i horisonten, i år be-
tyder det ikke bare sommerlejr, 
men landslejr, så mens vejret 
bliver varmere skal vi være 
mere udenfor og sørge for at vi 
bliver helt klar til landslejren, 
men bare møderne skal nok 
live hyggelige selvom man ikke 
skal med.

Marc og Stefan

Mandag 2 maj
Sidste gang startede vi med at 
bygge forhindringsbane, i aften 
skal vi gøre forhindringsbanen 
færdig og se hvem der hurtigst 
kan komme gennem alle for-
hindringerne.

Mandag 5 maj
Netværks Seniormøde i Høje 
Taastrup vi mødes kl. 18.00 ved 
Kredshuset og cykler samlet til 
Høje Taastrup. Vi er tilbage kl. 
21, husk cykellygter og cykel-
hjelm.

Mandag 9 maj
Kan i stadig huske historien 
om Amelia, det kan være vi 
skal tage en opfrisker inden i 
får næste del? I aften skal vi 
høre næste kapitel af Amelias 
historie og spille Coratia spillet 
igen. 

Mandag 16 maj 
Hvor mange unge menne-
sker kan man stoppe ind i en 
lederbil, og hvor længe kan 
man hoppe på et ben, begge 
spørgsmål håber vi at besvare 
i aften hvor vi skal slå fjollede 
rekorder.

Mandag 23 maj 
Hvor lækker mad kan man 
egentlig lave på et bål? Det 
finder vi ud af i aften hvor vi 
laver gourmetmad på bål.

Mandag 30 maj 
 Iaften tager vi sidste kapitel i 
Amelias historie og spiller en 
sidste omgang af Coratia spil-
let.
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seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30

9. klasse til 18 år 

Mandag 6 juni
Der er desværre intet møde i 
aften da det er 2. pinsedag.

Mandag  13 juni 
Så blev det tid til det sidste 
klassemøde inden sommerfe-
rien, vi hygger os med en tur til 
gammelsø. 

Mandag 20 juni 
På det allersidste møde inden 
sommerferien, skal vi hygge 
os sammen med væbnerne, og 
ønske hinanden god sommer-
ferie.

Torsdag 23 juni 
Sankt Hans er tilbage, læs 
mere andetsteds i denne blæ-
ser. 
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kredskaLender

Maj Juni Juli
1. 1. 1.

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

3. 3. 3.

4. 4. Familie FDF 4.

5. Møde for de mindre 5. Pinsedag 5.

6. 6. 2. Pinsedag 6. Landslejr

7. Familie FDF 7. 7. Landslejr

8. 8. 8. Landslejr

9. Møde for de store 9. Møde for de mindre 9. Landslejr

10. 10. 10. Landslejr

11. 11. 11. Landslejr

12. Møde for de mindre 12. 12. Landslejr

13. 13. Møde for de store 13. Landslejr

14. 14. 14. Landslejr

15. 15. 15. Landslejr

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

17. 17. 17.

18. 18. Familie FDF 18.

19. Møde for de mindre 19. 19.

20. 20. Møde for de store 20.

21. Familie FDF 21. 21.

22. 22. 22.

23. Møde for de store 23. Sankt Hans 23.

24. 24. 24.

25. Sommerlejr 25. 25.

26. Sommerlejr 26. 26.

27. Sommerlejr 27. 27.

28. Sommerlejr 28. 28.

29. 29. 29.

30. 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

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
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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
Bestyrelsesmedlem Stefan Hvitfelt Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem Magnus Langkow 
Bestyrelsesmedlem Iani Andersen 
Bestyrelsesmedlem Lars Borg 
Bestyrelsesmedlem Frances Benzon  

Kontaktpersoner
Blæserredaktør Henrik Rolf, henrik@famrolf.dk     40 52 14 91
Udlejer - Fjordhytten Henrik Rolf 40 52 14 91
Tilsyn - Fjordhytten Fam. Lundahl Jensen 22 41 63 06

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 Georg Boye 26 17 19 71
 Patrick Andersen 26 20 20 35
Væbnere Henrik Rolf, 40 52 14 91 
 Jeanette Larsen 40 15 56 87 
 Casper Jensen  22 41 63 06
Seniorvæbnere Magnus Langkow 60 24 61 19
Seniorer Stefan Hvidtfelt Rasmussen 26 84 59 88
 Hsiwen Chow  
Familie FDF Tine Pedersen  51 74 82 98

Kredshus                                             Tryk af Blæser
FDF Huset                                             Jungersen Grafisk ApS
Charlottegårdsvej 2B                                              ISO 14001 Miljøcertificeret
2640 Hedehusene                                             FSC ® Certificeret
www.FDFHedehusene.dk                                               jungersen.dk
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Fødselsdage og nye medlemmer

Velkommen til nye medlemmer
Marie Lantow Christensen Tumling
 

Tillykke til  
fødselarer i Maj

2. Ejnar Rigelsen
5. Barbara Wang
10.  Søren Pedersen
11. Nathalie Larsen
14. Lærke Marie 

Larsen
18. Caroline Weber
27. Elina Wolffhechel
27. Stefan Rasmussen
30. Emily Johansson
31. William Cox

Tillykke til  
fødselarer i Juni

2. Thorvald Poulsen
2. Patrick Andersen
2. Georg Boye
2. Benjamin Borg
2. Alex Bezzi
4. Oliver Graversen
5. Rasmus Hansen
9. Josefine Birkelund
12. Jeanette Larsen
23. Anna Belle 

Harboe
23. Sophia Henriksen
30. Mathilde Larsen

Tillykke til  
fødselarer i Juli

6. Mia Hansen
10. Kasper Pedersen
10. Marie Christensen
11. Josephine 

Mikkelsen
13. Carolina Amalie 

Andersen
25. Sif Marie Lytzen
27. Gregers Holse
31. Marcus Rygaard


