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SeniorfeStival

Hvad er Seniorfestival egentlig? FDF Seniorfestival er kort 
fortalt en weekendlejr, hvor man er ude det meste af tiden og 
sover i telt. Om dagen og aftenen er der musik fra den store 
scene, forskellige aktiviteter og events rundt på hele området 
og hygge i festivalens mange samlingstelte og boder. Der er 
ikke et fast program, som man skal følge. I stedet er der en 
masse muligheder, som man kan bruge. Hvis man altså vil 
have det sjovt.

Seniorfestival bliver afholdt på Kongeådalens efterskole og 
koster 450 kr. vi tager afsted fra Hedehusene kl. 16 d. 9/9 og 
er tilbage samme sted 17:30 d. 11/9, og vi kan allerede nu af-
sløre at hovednavnet er Tobias Rahim, så tilmeld dig allerede 
nu på fdfhedehusene.nemtilmeld.dk det bliver en fest
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Puslinge ændret starttid 
Vi har gennem tiden, lagt mærke til at flere forældre mener at 
vores mødetid for Puslingene 

Kl. 18.30 – 20.00 er sent.

Vi har derfor besluttet at vi fremover vil starte kl 17.30 – 
18.30.

Vi håber dermed at flere får lyst til at komme og få en på op-
leveren sammen med :

Bethina – Cecilie og Søren.  

 

FRIVILLIGHEDSDAG PÅ HOVEDGADEN 

Frivillighedsdag er lørdag d 3 September kl. 10.00 – 14.00  
En dag hvor alle foreninger kan stille op på hovedgaden, og 
hvor alle kan komme og se hvad de enkelte foreninger står for. 

FDF Hedehusene er selvfølge også på gaden denne dag. Vi 
håber at rigtig mange FDFere, store som små, vil komme og 
være med i vores bod og være med til at vise hvor sjovt det er 
at være FDFer.

Mødetid PuSlinge / frivillihedSdag
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Billeder
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out in octoBer - o!o

Hej alle Væbnere, seniorvæbnere.

Så er det nu i skal sætte kryds i kalenderen den. 30/9-2/10. 

Igen i år afholdes der out in october eller O!O kort. 

O!O er et arrangement for væbnere og seniorvæbnere i  
landsdel 7&8, hvor du melder dig på en gruppe som du kan 
fordybe dig sammen med en masse andre FDF’ere. 

På O!O for ud over en fantastisk weekend også: 

Live band og underholdning 
Andagt  
55 Nord  
Fede aktiviteter  
Råhygge med kammerater  
Et O!O køkkenhold der laver alle måltiderne 
Masser af Fede væbner-grupper som F.eks.  
Krea-Gruppe, Foto-Gruppe, Nak og æd-gruppe, Slik-gruppe 
m.m 

Tilmelding kommer til at foregå FDF hedehusenes Nemtil-
meld lige så snart til tilmeldingen åbner. 

Glæd jer til uforglemmelig Weekend med fede oplevelser og 
massere af sjov. 

Vi glæder os til at se jer. 

Hilsen lederne
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Billeder
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Kom og vær med når FDF Hedehusene slår dørene op for en 
familiedag ved Kredshuset.

Her vil der være mulighed for at prøve, et bredt udsnit af de 
udfordringer FDF Hedehusene kan laver for børn og unge i al-
deren 2 år og opefter. 

Der vil være mulighed for at få en snak med Lederne som står 
i forældre caféen – børn og unge kan gå i børne/unge caféen 
og få snak. 

Der er mulighed for at købe/lave mad og drikkevare til ægte 
FDF priser  (MobilePay) 

Lederne vil stå klar med forskellige aktiviteter, noget for alle 
aldre også for forældre.

Man kan bage et snobrød, tænde bål med tændstål, køre sæ-
bekassebil, måske presse æblesaft, lave en båd og sejle med 
den i det store bassin, bygge en stridsvogn og køre med den, 
samt gummistøvlekast.   
Er du til det lidt mere rolige så sæt dig ved bålet og snit dig 
en træmand eller en smørekniv. Din familie kan også få et kort 
og gå på skattejagt, dagen byder på mange flere ting, så kom 
og vær med. 

LØRDAG den 13. August - 12.00-14.30

faMiliedag d. 13. auguSt Kl. 12.00-14.30
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Familie FDF er et FDF tilbud 
til børn fra 2-5 år og deres 
voksne. Vi mødes hver anden 
lørdag og hygger os med bål, 
leg og naturaktiviteter i små 
børns højde. 

I sensommeren skal vi både 
lege pirater, spise æblekage og 
kigge på smådyr. 

Vi glæder os til at se jer, om 
bålet,  til Familie FDF følgende 
lørdage. 

Mange FDF hilsner 

Mia, Søren og Tine 

Lørdag d. 20. august 
De farlige pirater er klar til 
kamp, på jagt efter skatten. 
Denne lørdag skal vi lege med 
svær, ansigtsmaling og udklæd-
ningstøj. Vi ses til en farlig for-
middag med masser af pirater. 

faMilie fdf Hver 2. Lørdag kl. 9-10.30
Børn på 2-5 år og en forældre
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Lørdag d. 3. september 
I formiddag skal det handle om 
æbler. Vi skal trille, smage og 
koge æbler, så har du et æble-
træ i haven må du meget gerne 
tage en pose æbler med. 

Lørdag d. 17. september 
Bingo banko bongo møde. I dag 
skal vi på jagt i naturen i vores 
helt eget naturbingo.

Så frem med gummistøvler og 
lup

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.

Ændret mødetid.

Så er sommerferien forbi, og vi 
er klar med mange nye ting i 
Puslinge klassen.
Mødet starter fremover kl 17.30 
- 18.30

Husk : tøj der passer til vejret da 
vi ofte er ude på møderne.

I  september tager vi det første 
mærke til skjorten, det har noget 
med vand, jord, ild og luft at 
gøre.

Vi glæder os til at se en masse 
puslinge, som gider at lave 
mange skøre ting sammen med 
lederne i  puslinge klassen.

De vildeste sommer Puslinge 
hilsner fra Bethina, Cecilie, Søren 
og Snapper.

Lørdag d. 13. august.  
Familiedag i FDF for alle.  Læs 
mere andetsteds i bladet, men vi 
kan godt røbe at det bliver sjovt.  

Torsdag d. 18. august. 
Hvem er vi ?
Hvem er vi i Puslinge Klassen? 
I aften skal vi lave møde tav-
ler, lege og lære en masse nye 
navne at kende.

Torsdag d. 25. august. 
Legens Dag. 
Vi skal lege en masse sjove, 
skøre og gamle lege fra dengang 
dine ledere var børn, måske kan 
du en leg som vi ikke kender, så 
leger vi også den og putter den 
ned i vores legekasse.

Torsdage kl. 17.30 - 18.30
Børnehave (5år) + Bh.kl.
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PuSlinge

Torsdag d. 1. september. 
Element vi skal lege med er 
vand.
Vi skal i aften til loopet i Nærhe-
den, hvor vi skal lege med små 
både, af siv,
mælkekartoner og andre ting på 
vores vej.  

Lørdag d. 3 september 
Frivillighedsdag på hovedgaden. 
Læs mere andetsteds i bladet. 

Torsdag d. 8. september. 
Det andet element er jord
Vi skal i dag  lave insekthoteller 
af mælkekartoner, og andre
skøre genbrugsmaterialer, som 
vi kan finde på at bruge. 

Torsdag d. 15. september. 
Det tredje element er vind. 
Vi skal lave vores egen vind-
mølle.

Torsdag d. 22. september. 
Det sidste element vi skal ”lege” 
med er ild, 
vi skal hygge om bålet og lave 
kandiseret æbler. Uhmm det 
smager bare fantastisk
og som bevis på de 4 elementer 
er der også et mærke til skjorten.

Torsdag d. 29. september. 
Æble møde.  
Vi skal i aften lave vores egen 
puslinge klasse æblesaft.

Torsdage kl. 17.30 - 18.30
Børnehave (5år) + Bh.kl.
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tuMlinge
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

1. klasse + 2. klasse

Hej Tumlinge
Nu er vi kommet ud på den 
anden side af sommerferien og 
det betyder massere af FDF, vi 
har glædet os til at vende til-
bage og have det sjovt med jer.

Hilsen Tumlinge Lederne 

Lørdag d. 13 August
Familiedag for alle FDFere og 
deres familier men også hvis du 
kender nogen der ikke er FDFer. 
Du kan læse mere andetsteds 

Torsdag d. 18 august 
Iaften er det, det første møde 
efter ferien og der er nye ansig-
ter, så vi skal lege navnelege og 
andre lege.

Torsdag d. 25 august
Iaften skal vi arbejde med vores 
kendskab til dolke og bål
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tuMlinge Torsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

Torsdag d. 1 september
I aften fortsætter vi med at 
arbejde med dolke og bål og 
måske kan der blive ristede 
noget lækkert over bålet.

Torsdag d. 8 september
Har du nogensinde deltaget i 
de olympiske lege, hvis ikke, så 
kom i aften og være med, og 
selv hvis du har deltaget i lege-
ne, så kom alligevel og forbedre 
din skils

Torsdag d. 15 september
I aften skal vi mødes kl 18 i 
kredshuset for vi skal nemlig 
ud og sælge landslotteri, så på 
med skjorten, og husk det gode 
salg smil

Torsdag d. 22 september
I aften skal vi prøve at bygge 
med reb og rafter

Torsdag d. 29 september
I aften skal vi på kodeløb i by-
parken
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Pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Så der tid! Vi tager hul på et nyt 
FDF  år og hilser en masse ny 
første Pilte velkommen . Vi skal 
lave en masse sjove ting i dette 
år vi gl æder og mega meget og 
håber i gør det samme.

Hilsen

Jakob, Line, Georg og Patrick 

PS:

Vi er stort set altid ude så husk 
påklædning efter vejrforhol-
dene.

Lørdag d. 13.  august
Familiedag - læs om det et 
andet sted i Blæseren.

Torsdag d. 18. august
Velkommen til det første møde 
i år.

 

Torsdag d. 25. august
Lege møde - årets pilte leg  
Nu er det tid til at vi skal lege, 
og vi begynder selvfølgelig med 
at skal lave ÅRETS PILTELEG. Så 
tag dine bedste idéer med og 
gør dig klar til at lege en masse.
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Pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag d. 1. september
Cykeltur  
I dag skal i huske cykler og cy-
kelhjelm, vi skal nemlig på cy-
keltur til et hemmeligt sted.

 

Torsdag d. 8. september
DØS mærke 
I aften skal vi se om 1. piltene 
er i stand til at håndtere Dolke, 
Økser og Save, ved årets drabe-
ligste møde - har du en dolk? Så 
tag den med.

2. piltene skal lave mad over 
bål

 

Torsdag d. 15. september
DØS mærke 
I aften skal vi se I huske hvor-
dan man håndtere Dolke, Økser 
og Save, til den store DØS-
amen 
2. piltene skal lave mad over 
bål

 

Torsdag d. 22. september
Kan det holde? 
Tror I det kan holde? det finder 
vi ud af i dag, hvor vi skal kaste 
med æg - men hvor fra? Find 
jeres kreative idéer frem, og 
mød op til et sjovt møde.

 

Torsdag d. 29. september
Førstehjælp 
1-1-2. Ved I hvem man ringer 
til her? Det skal vi finde ud af i 
dag, hvor vi skal lærer om før-
stehjælp, og se om I har styr på 
førstehjælpens 4 hovedpunkter.
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1. væBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

5. klasse 

Kære 1. Væbnere 
Velkommen til 1.væbnerklas-
sen. 

Det er blevet sommer igen og 
det betyder at vi fyrer op for de 
vildeste møder man kan tro. 

Vi har været på landslejr, så 
nu skal bare bruge alle de ting 
vi har lært, til at lære og ikke 
mindste lege en masse nye 
lege. 

Vi har selvfølgelig planlagt 
en masse skøre, sjove og ikke 
mindst fantastiske møder. 

Så tag jeres ven i hånden og 
kom med ned til FDF. 

Husk at hvis det skulle ske, må 
i meget gerne huske at melde 
afbud til Mads-Kristian

Vi glæder os til at se jer. 

Hilsen Mads-Kristian, Oliver, 
Christine og Jeanette

Lørdag d. 13. August
Vi har fælles opstart med de 
andre klasser i Kredsen, det 
bliver super sjovt, i kan kigge 
foran i blæseren for mere info 

Mandag d. 15. August
Så blev det endelig første væb-
nermøde. Det skyder vi afsted 
med en masse sjove ryste-
sammen lege så vi virkelig 
kan lære hinanden at kende 
og finde ud af hvad man laver 
som væbner. 

Mandag d. 22. august
I dag skal vi træde rigtigt ind i 
væbner klassen, vi skal nemlig 
finde ud af hvad væbnerløftet 
er for noget og hvad det bety-
der at være væbner.

Mandag d. 29. august
I kender det sikkert fra TV. I 
dag skal have den helt store 
versus aften, hvem kan spise 
20 skumfiduser før Mads-Kri-
stian tager 10 armbøjninger?
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1. væBnere Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse 

Fre-Søn d. 2.-4. September 
Det er blevet tid til den bedste 
væbner weekend i september 
måned.  Vi tager til en hytte 
nær Hvalsø,  som vi håber de 
søde forældre vil køre os til. 

Vi skal lave alt fra leg til mad, 
samt hygge på livet løs.  Du 
kan melde dig til på Nemtil-
meld. 

Mandag d. 5. september 
Vi sigter efter skyerne, for i dag 
skal vi nemlig bygge de fedeste 
raketter, Vi bruger 2 møder på 
dette så vi kan få lavet de bed-
ste raketter der nogensinde er 
set. I må gerne have en masse 
ideer med til mødet. 

Mandag d. 12. september 
I dag begiver vi os ud i byen, 
for det er blevet tid til at vi 
skal sælge lodsedler. Så husk 
jeres sælger smil og sko til at 
gå i. 

Mandag d. 19. september
3….2…..1… Fyr! Det er blevet 
tid til at skyde vores raketter af, 
hvem kan flyve længst, hvilken 
raket er mest holdbar?

Mandag d. 26. september 
Vi holder os ved byggeriet,  for 
i dag suser vi gang med at 
shine vores sæbekassebiler op. 

De må kunne klare at enten få 
flammer hen af siden eller en 
helt anden farve. 
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2. væBnere Mandage kl. 18.30 - 20.30
6. klasse 

Kære 2. Væbnere
Velkommen til 2.væbner klas-
sen. 

Det er blevet sommer igen og 
det betyder at vi fyre  op for de 
vildeste møder man kan tro. 

Vi har været på landslejr, så 
nu skal bare bruge alle de ting 
vi har lært, til at lære og ikke 
mindste lege en masse nye 
lege. 

Vi har selvfølgelig planlagt 
en masse skøre, sjove og ikke 
mindst fantastiske møder. 

Så tag jeres ven i hånden og 
kom med ned til FDF. 

Husk at hvis det skulle ske, må 
i meget gerne huske at melde 
afbud til Casper

Vi glæder os til at se jer. 

Hilsen Casper, Ida, Nanna og 
Henrik. 

Lørdag d. 13. August
Familiesdag for hele kredsen 

Læs mere andet sted i Blæse-
ren. 

Mandag d. 15.august 
Nu er det endelig blevet star-
ten på en nye sæson, så kom 
og vær med til at skyde sæson 
i gang i stor stil 

Mandag d. 22 august
Vi skal finde ud af hvordan vi 
laver et bål, og lærer lidt om 
nogle af de forskellige typer af 
bål man kan bruge 

Mandag d. 29. august 
Vi skal teste os selv i om vi kan 
mestre alle bål typer og måske 
skabe det bedste snobrødsbål
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2. væBnere Mandage kl. 18.30 - 20.30
6. klasse 

Fre-Lør d. 2.-4. September 
Det er blevet tid til den bedste 
væbner weekend i september 
måned.  Vi tager til en hytte 
nær Hvalsø, som vi håber de 
søde forældre vil køre os til. 

Vi skal lave alt fra leg til mad, 
samt hygge på livet løs.  Du 
kan melde dig til på Nemtil-
meld. 

Mandag d. 5. september
I aften skal vi ud i byen og løse 
alle mulige spændende poster 
vi kan finde. 

Mandag d. 12 September
I dag begiver vi os ud i byen, 
for det er blevet tid til at vi 
skal sælge lodsedler. Så husk 
jeres sælger smil og sko til at 
gå i. 

Mandag d. 19 September
100 poster?? Det er mange, 
hvor mange tror i at i kan nå at 
løse? Kom til mødet og se hvor 
mange vi kan

kan nå at løse. 

Mandag d. 26. September  
Edøm tdnevom edloh iv laks 
netfa i, kom med og se hvad 
mon det kan være for noget
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Hej seniorvæbnere
Sensommeren er over os hvil-
ket betyder at en ny FDF sæson 
starter. I august og september 
skal vi prøve kræfter med, nogle 
ting som i aldrig har prøvet før. 
Men selvfølgelig kommer der 
også til at være tid til hygge, 
kage, bål samt sjov og ballade.

Hilsen Lennart & Magnus  

Lørdag d. 13. August 
I år prøver vi noget nyt! Vi star-
ter lørdag den 13 august med 
en familiedag ved kredshuset, 
for mere information se anden 
side i blæseren 

Mandag d. 15. August  
Hvem er du? Hvem er vi? Ja det 
er det vi skal bruge i aften på 
at finde ud af. Kom og mød de 
andre seniorvæbner, til en aften 
hvor vi finder ud af hvem hin-
anden er.  

Mandag d. 22. August
Et boldspil, hvor to hold skifte-
vis forsøger at tjene point ved 
at ramme en bold med et bat 
og løbe en omgang rundt om 4 
kegler, med et lille twist

Fre-Søn d. 26.-28. August
Blå Akademi, Husk at snakke 
med Søren, inden du tilmelder 
dig.

Mandag d. 29. August
I aften står det på bål konkur-
rencer- så medbring dine bed-
ste bål skils

SeniorvæBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag d. 5. September 
Hvad har messenger, fotoløb 
og fangeleg tilfælles? Tag din 
mobil med og find ud af det 

Fre-Søn d. 9.-11. September 
Seniorfestival er FDFs helt egen 
musikfestival for alle Senior-
væbnere og Seniorer. Mød dine 
nye venner fra Landslejren og 
Blå akademi til endnu et FDF-
sus.

Mandag d. 12. September 
I aften skal vi have en tur rundt 
et sted i Hedehusene, vi skal 
nemlig ud og sælge FDF Land-
slotteri  

Mandag d. 19. September 
Hvad har Varulv, Bang og Ava-
lon tilfælles? Hvis du har lyst 
til at finde ud af det, så lover vi 
hyggelig aften sammen med de 
andre Seniorvæbner og jeres to 
fantastiske leder 

Mandag d. 26. September 
Viskestykker! JA i aften handler 
det om viskestykker…. Så tag et 
viskestykke med!!

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
Ny fast mødedag er ONSDAG!

Lørdag d. 13 August 
 Vi prøver noget nyt i år vi laver 
fælles opstart med hele kred-
sen læs mere om arrangemen-
tet andet steds i blæseren

Onsdag d. 17. august 
Sæsonens første seniormøde, 
så det skal da bruges på bål-
hygge og mad over bål

Tirsdag d. 23. August
 Vi tager på en lille udflugt i 
aften og mødes i København, 
læs mere på den vedlagte sed-
del

Fre-Søn d. 26.-28. August 
 Blå Akademi, i gamle dage hed 
det blå port nu hedder det blå 
akademi, det er stadig god le-
deruddannelse husk at snakke 
med Søren eller Jeanette inden 
i tilmelder jer

Onsdag d. 31. august 
 Forhåbentlig har Nygaard tid 
til at klatre med os i aften el-
lers finder vi på noget andet 
sjovt
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Seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30

9. klasse til 18 år 

Onsdag d. 7. september
 Hvor stort et ludospil kan man 
egentlig få og bliver matador 
sjovere i kæmpe størrelse det 
får vi at se i aften

Fre-Søn d. 9.-11. september 
 Seniorfestival læs mere andet-
steds i denne blæser

Onsdag d. 14. september
 Så er det igen blevet tid til at 
skrue sælge rsmilet på og se 
hvem der kan sælge flest lod-
sedler.

Onsdag d. 21. september 
 Kan du høre hvad jeg ser? Det 
er ved at være længe siden vi 
har været på løb og for at det 
ikke skal blive for nemt skal i 
guide hinanden

Onsdag d. 28. september
 Vi låner skolens p-kælder og 
laver sjove lege og spil
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KredSKalender

August September Oktober
1. 1. Møde for de mindre 1. Out in October = O!O 

2. 2. Væbner weekend 2. Out in October = O!O 

3. 3. Familie FDF 3. Møde for de store 

4. 4. Væbner weekend slut 4.

5. 5. Møde for de store 5. Møde for Seniorer

6. 6. 6. Møde for de mindre 

7. 7. Møde for Seniorer 7.

8. 8. Møde for de mindre 8.

9. 9. Seniorfestival start 9.

10. 10. Seniorfestival 10. Møde for de store 

11. 11. Seniorfestival slut 11.

12. 12. Møde for de store 12. Møde for Seniorer

13. FDF Familiedag 13. 13. Møde for de mindre 

14. 14. Møde for Seniorer 14.

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

16. 16. 16.

17. Møde for Seniorer 17. Familie FDF 17. Efterårsferie 

18. Møde for de mindre 18. 18. Efterårsferie 

19. 19. Møde for de store 19. Efterårsferie 

20. Familie FDF 20. 20. Efterårsferie 

21. 21. Møde for Seniorer 21. Efterårsferie 

22. Møde for de store 22. Møde for de mindre 22.

23. Møde for Seniorer 23. 23.

24. 24. 24. Møde for de store 

25. Møde for de mindre 25. 25.

26. Blå Port 26. Møde for de store 26. Møde for Seniorer

27. Blå Port 27. 27. Møde for de mindre 

28. 28. Møde for Seniorer 28.

29. Møde for de store 29. Møde for de mindre 29.

30. 30. Out in October = O!O 30.

31. Møde for Seniorer 31. Møde for de store 
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fdf hedehuSene StøtteS af

FDF BUTIKKEN

Åben i kredshuset hver  
torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20

Det er et begrænset udvalg i huset, og 
ellers kan vi henvise til: 
www.55gnord.dk 

Din Reklame her!



Side 26

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
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

Familie FDF Tine Pedersen  51 74 82 98
Puslinge Cecilie Jensen 25 67 88 70
Tumlinge Caroline Weber 60 72 18 60                                      
Pilte Georg Boye 26 17 19 71
1. Væbnere Mads-Kristian Storgaard 52 87 55 57 
2. Væbnere Casper Jensen  22 41 63 06
Seniorvæbnere Magnus Langkow 60 24 61 19
Seniorer Stefan Hvidtfelt Rasmussen 26 84 59 88

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

Velkommen til nye medlemmer
Alfred Mønster    Familie FDF
Eik Rasmussen    Familie FDF
Saga Henriksson    Familie FDF
Justin Nielsen    Pilt
Filippa Hansen    Tumling

Tillykke til fødselarer 
i August måned

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

Tillykke til fødselarer 
i September måned

6. Cecilie Rasmussen
12. Cecilie Jensen
16. Isabella Boye
17. Christina Sperling
23. Carl Wolffhechel
24. Signe Elmer
25. Natali Bezzi
28. Sigrid Elmer


