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Kontigent

Betaling for medlemskab - Kontingent for 2. halvår 2022
Så er det blevet tid for betaling af medlemskab af FDF Hede-
husene for 2. halvår 2022.

Kontingentet udgør 620 kr. for hele året og opkræves over 2 
omgange, i marts og oktober. Der ydes søskenderabat.

Kontingentet for 2. halvår udgør således 310,- for 1. barn og 
260,- kr. for efterfølgende børn. Den samlede pris for 2 børn er 
således 570,- kr., mens medlemskab for 3 børn udgør 830,- kr.

Kontingentet indbetales via kredsens NemTilmeld-løsning på 
nettet. 

Klik på www.fdf hedehusene.nemtilmeld.dk, hvor du kan be-
tale med betalingskort. 

Kontingentet bedes indbetalt senest den 15. oktober 2022.

Kredsens bestyrelse lægger stor vægt på, at kontingentet 
holdes på et niveau, hvor alle kan være med. Det er muligt, at 
holde kontingentet på et forholdsvist lavt niveau fordi kred-
sens medlemmer selv bidrager til kredsens økonomi ved salg 
af eks. kredslodsedler og landslotteri.

Kontingentindbetalingerne er imidlertid ikke kun et bidrag til 
kredsens daglige drift med klassemøder og weekendture. Kon-
tingentindbetalingerne er også dokumentation for medlems-
skabet af FDF Hedehusene i forhold til bl.a. kommunen, og 
det kommunale medlemstilskud er meget vigtigt for kredsens 
økonomi. Der er således flere årsager til, at du skal huske at 
betale dit kontingent.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Billeder
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Kære Familie FDF 

Her i efteråret glæder vi os til 
at undersøge naturen sammen 
med jer. Det bliver både uhyg-
geligt, spændende og sjov. 

Familie FDF er et tilbud til de 
2-5 årige børn og deres voksne. 
Vi møde som bålet, hvor vi syn-
ger, leger og giver os tid til at 
se på naturen helt tæt på. 

Vi glæder os til at se jer føl-
gende lørdage:

Mange hilsener

Mia og Tine 

Lørdag d. 1. oktober 
Der er pandekager i luften. 

Denne formiddag skal vi bage 
pandekager over vores bål, mon 
vi kan vende dem i luften. 

Lørdag d. 15 oktober 
Det er blevet tid til efterårsferie, 
god ferie og vi glæder os til at 
se jer igen. 

Lørdag d. 29. oktober 
I denne weekend er det Hal-
loween og vi skal derfor lave 
græskarlygter og spøgelses 
sjov. Uhhhhh

Familie FdF Hver 2. Lørdag kl. 9-10.30
Børn på 2-5 år og en forældre
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Lørdag d. 12. november 
Drage flyvning 

Denne formiddag skal vi på en 
lille tur ud og flyve med drager. 

Lørdag d. 26. november 
Bamsehospitalet 

Åh, er din bamse kommet til 
skade, så tag den med i dag, For 
vi åbner vores helt eget bamse-
hospital. 

Lørdag d. 4. december 
Julehygge om bålet 

Vi slutte året af med at lave det 
flotteste julepynt med nogle af 
de ting, vi kan finde i naturen. 

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 blevet efterår og det 
er tid til hygge og fødselsdags-
fest, for FDF har fødselsdag.

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

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

Torsdag den 6. oktober 
Æblemost, vi skal i aften lave 
vores egen æblemost, men først 
skal æblerne igennem nogle 
opgaver, for at give den bedste 
smag.

Torsdag den 13. oktober 
Jeg har lommerne fulde af ka-
stanjer… i aften skal vi ikke kun 
lave kastanjedyr , der skal spil-
les og leges med kastanjer, så 
fyld lommerne med kastanjer 
det bliver sjovt.

Torsdag den 20. oktober 
EFTERÅRSFERIE så ingen FDF i 
dag

Torsdag den 27. oktober 
Hip hip hurra, vi skal holde fød-
selsdagsfest, fordi FDF har fød-
selsdag, ved du hvor gammel 
FDF er?

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

Torsdag den 3. november 
På opdagelse med Sille og Si-
gurd i Coratia, vi skal i aften på 
løb med Sille og Sigurd, hvor 
mon Coratia ligger? Er det et 
land eller en by? Det finder vi 
ud af i aften.

Torsdag den 10. november 
Hulebyggeri, inden eller ude – 
det bestemmer vejret, men et er 
sikkert det bliver hyggeligt 

Torsdag den 17. november 
Bålhygge møde, vi skal hygge 
omkring bålet med snobrød, 
kiks og skumfiduser.

Torsdag den 24. november
Snapperbio, i aften skal vi se 
et afsnit af Sigurd fortæller bi-
belhistorier, og bagefter skal vi 
lave noget som passer til afte-
nens tema.

Torsdag den 1. december 
Julekalenderløb, vi skal i aften 
se hvor mange låger vi kan nå 
at åbne i julekalenderen, hvor 
meget ved du om julen?

Torsdag den 8. december 
Julehygge i Puslinge klassen, 
det er sidste møde inden der er 
juleafslutning i kredsen.

Torsdag den 15. december 
Fælles Juleafslutning

De vildeste puslinge hilsner fra 
Bethina, Cecilie, Søren og Snap-
per.

God jul og godt nytår

Vi ses igen torsdag den 5. ja-
nuar 2023

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



Side 8

tumlinge
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

1. klasse + 2. klasse

Hej Tumlinge

Nu bevæger vi os roligt mod de 
kolde måneder som husk det 
varme tøj, for selv om det bliver 
koldt elsker vi stadig at lave 
aktiviteter udendørs. De næste 
møder tilbyder på massere at 
forskellige og sjove møder som 
kom og være med vi glæder os.

Vi ses

Tumlinge lederne 

Torsdag 6  oktober 
I aftens skal vi starte på mods-
mærket, er du mod nok til at 
hjælpe med opgaven 

Fredag - Søndag  7-9 Oktober 
Tumlinge Weekend

Vi skal  fortsætte med at tage 
mods mærket. Så har du en 
modig dreng eller pige i dig, så 
skal du da helt klart med.

Torsdag 13 oktober 
Iaften skal vi ud og bygge huler, 
så tag dit kreative sind med, 
så vi kan få bygget de bedste 
huler.

 

Torsdag 20 oktober 
Efterårsferie, desværre intet 
møde

Torsdag 27 oktober 
Iaften skal vi tage kirke mærket, 
hvor meget ved du om kirken?
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tumlinge Torsdage kl. 18.30 - 20.00
1. klasse + 2. klasse

Torsdag 3  november 
Iaften skal vi spille Tumlingens 
store brætspil, kom og være 
med 

Torsdag 10 November 
Iaften står den på strålende far-
ver igennem træerne

Torsdag 17 November 
Iaften skal vi endnu en gang 
have gang i bålet, så vi kan lave 
noget lækkert spiseligt

Torsdag 24 November 
I aftens skal begynder vi på 
Kommunikationsmærket, og 
vi skal lærer at kommunikerer 
gennem billeder

Torsdag 1 December 
I aften forsætter vi på mærket, 
denne gang skal vi kommuni-
kerer hemmeligt, kan du læse 
dette: Egnilmut

Torsdag 8 December 
I aften skal vi hygge med at 
lave julebag, så kom og være 
med, og måske få lidt med mad 
hjem.

Torsdag 15 December 
Fælles juleafslutning 
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Pilte
Torsdage kl. 18.30 - 20.00

3. klasse + 4. klasse

Kære Pilte 
Nu når vi går ind i den mørke 
tid, er det dejligt at vi kan have 
et lyspunkt  PILTE MØDE næ-
sten hver torsdag aften! Der 
komme lige en efterårs ferie 
hvor vi ikke har møde ØV!

Hilsen Patrick, Rikke, Line, Jacob, 
Georg 

Torsdag den 6 oktober
I aften skal vi se om i kan huske 
noget af alt det i lærte sidste 
torsdag. I skal på førstehjælps 
løb.

Torsdag den 13 oktober
I aften skal vi lege,  vi fik ikke 
prøver de tre lege i fandt på så 
mange gange så vi prøver dem 
lige igen.

Torsdag den 20 oktober 
Efterårs ferie så der er ikke 
noget møde i aften. Vi håber i 
laver noget andet sjovt.

Torsdag den 27 oktober
Uhhh der er så Uhhh-Hyggeligt 
i aften holder vi halloween 
møder i må meget gerne 
komme udklædt.
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Pilte Torsdage kl. 18.30 - 20.00
3. klasse + 4. klasse

Torsdag den 3 november
S kpaox åukv s vhøo xyqvo py-
øåuovvsqo uynoø.

 

Torsdag den 10 november
I aften skal i på Løb.

Torsdag den 17 november 
I aften skal vi lave Versus. Kan  
Patrick  sjippe 50 gange før 
Georg kan lave 20 armstrækker. 
Kom og se om det er dig der 
bliver versus mester i år.

Torsdag den 24 november
I aften skal vi lege lygten i 
spanden.

Torsdag den 1 december
Så er det blevet december og 
vi skal lave julebag til næste 
torsdag,

Torsdag den 8 december 
Jule hygge vi skal spise det 
kager og julegodter vi lavet sid-
ste gang. vi skal også lege pak-
keleg så i skal have en pakke 
med til ca 20-25 kr.

Torsdag den 15 december
Fælles juleafslutning 
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1. VæBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

5. klasse 

Kære 1. Væbnere 
Så er efteråret kommet og det 
er tid at sørge for at have over-
tøj på efter vejret.

Vi ser frem til at skulle på 
Hverdagslejr i kredshuset, sove 
i Kredshuset og ikke mindst 
gå i skole fra Kredshuset, det 
bliver sjovt. Vi skal fejre FDF 
fødselsdag - køre sæbekasseløb 
og meget mere. 

Husk at melde afbud hvis du 
ikke kan deltage i mandags 
møderne. 

Hilsen 
Oliver,  Jeanette, Mads- Kristian 
og  Christine 

Mandag 3. Oktober 
I dag skal vi ud og give den gas 
i de sæbekassebiler, vi så fint 
har pyntet.

Mandag 10.Oktober 
Kan du finde vej i naturen uden 
din telefon, i dag skal vi lærer 
hvordan vi finder vej med kort 
og kompas. 

Mandag 17. oktober 
Der er desværre ikke noget 
møde i aften da der er efterårs-
ferie, øv men vi ses på mandag.

Mandag 24.Oktober 
Vi fordyber os en lille smule 
mere i hvad vi kan gøre kun 
med et kort og et kompas 

Mandag 31.Oktober 
I aften skal vi rigtig hygge eller 
”uhygge”. Temaet er halloween, 
og det skal nok blive sjovt. 

Tag festligt tøj på og kom og 
vær uuuuhyggelig sjov. 
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1. VæBnere Mandage kl. 18.30 - 20.30
5. klasse 

Mandag  7. til 10. November 
HVERDAGSLEJR I KREDSHUSET 

Vi skal på hverdagslejr, det bli-
ver næsten  en hel uge med fdf, 
hvor viselvfølgelig er i skole i 
dagtimerne og til FDF bagefter. 
Mere info følger 

Mandag 7. November 
Vi skal lærer nærheden at 
kende, vi skal nemlig på foto-
løb rundt i Nærheden

Mandag 14. November 
I aften står temaet på tons og 
leg. Hvis du har en god leg så 
tag den med, for jo flere lege jo 
bedre  

Mandag 21. November 
I aften fejrer vi FDF fødselsdag 
hip hip hurra 

Mandag 28. November 
Uhh i aften bliver det spæn-
dende. 2. væbnerne har lavet 
et møde til os, så hvad de har 
fundet på, vides ikke, men det  
bliver super sjovt 

Mandag 5. December
Iaften skal vi ud i mørket, hvor 
det gælder om ikke at blive set. 
Så lad din neon gule løbe jakke 
blive derhjemme, og gør dig 
klar til at blive et med mørket 

Mandag 12. December
Det er blevet tid til at holde 
vores egen juleafslutning på 
mandagsholdet, så tag nisse-
huen med og lad os hygge så 
meget som overhovedet muligt
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2. VæBnere Mandage kl. 18.30 - 20.30
6. klasse 

Kære 2. Væbnere
Så er vi kommet godt igang, 
vi kan nu se frem til de sidste 
3 måneder i året. 3 måneder 
som byder på både : Ildgøgl, 
FDF fødselsdag, hverdagslejr i 
kredshuset, wow hvor bliver det 
sjovt.  

Husk at melde afbud hvis du 
ikke kan komme til møde.

                    

Hilsen Henrik, Casper og Ida

Mandag 3.Oktober 
Vi har ikke noget banner til 2. 
væbnerne, det skal vi lave om 
på denne gang. 

Mandag 10 Oktober 
I aften skal vi blive færdige 
med vores klasse banner, med 
alle de ting vi kan finde på at 
sætte på, og måske tage det 
med på en tur. 

Mandag 17. Oktober 
Der er desværre ikke noget 
møde i aften da der er efterårs-
ferie, øv men vi ses på mandag.

Mandag 24. Oktober 
I aften skal vi prøve kræfter 
med alle mulige former for  
ildgøgl så kom og vær med. 

Mandag 31.Oktober 
I aften skal vi rigtig hygge eller 
”uhygge”. Temaet er halloween, 
og det skal nok blive sjovt, 

kom gerne udklædt
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2. VæBnere Mandage kl. 18.30 - 20.30
6. klasse 

Mandag 7. til 10 November

Hverdagslejr i kredshuset. 

Vi skal på hverdagslejr, det 
bliver næsten en hel uge med 
FDF, hvor vi selvfølgelig er i 
skole i dagtimerne og til FDF 
bagefter. Mere info følger 

Mandag 7. November 
Vi skal lærer nærheden at 
kende, vi skal nemlig på foto-
løb rundt i Nærheden

Mandag 14. November 
Vi skal prøve kræfter med at 
planlægge et møde, til 1. væb-
nerne. Så tag alle jeres gode 
ideer med i aften. 

Mandag 21.November 
I aften fejrer vi  fejre FDF fød-
selsdag hip hip hurra 

Mandag 28. November 
I aften skal vores planlagte 
1. væbnermøde udføres for 1. 
væbnerne.

Mandag 5. December 
Iaften skal vi ud i mørket, hvor 
det gælder om ikke at blive set. 
Så lad din neon gule løbe jakke 
blive derhjemme, og gør dig 
klar til at blive et med mørket 

Mandag 12. December 
Det er blevet tid til at holde 
vores egen juleafslutning på 
mandagsholdet, så tag nisse-
huen med og lad os hygge så 
meget som overhovedet muligt 
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Hej seniorvæbnere
Efteråret er nu over os, så glæd 
jer til et efterår med fuld fart 
men også med tid til omtanke 
og fordybelse. Det bliver også 
en tid hvor vi skal ud i det store 
FDF land og møde ny FDFer fra 
resten af landet  

Husk at tage tøj på til vejret 
samt tøj som godt må blive be-
skidt 

Hilsen Magnus & Lennert 

30 september 1-2 Oktober 
OIO Vi tager på O!O det bliver 
super sjovt. 

Mandag den 3 Oktober 
I aften skal vi have fundet ud 
af hvem der er den ultimative 
viskestykke kriger. Så tag din 
bedste kriger indstilling med, 
samt et par lange bukser     

Mandag den 10 Oktober
Under trækronernes top er der 
leg og udfordringer. I aften får 
vi besøg af en person som ved 
hvad det vil sige at lege i det 
høje grønne.

15-21 Oktober 
Seniorvæbnerkursus, Husk at 
snakke med Søren eller Jeanet-
te, inden du tilmelder dig

Mandag den 24 Oktober 
Hvad vil de to verdenskendte 
madanmelder Gnølf og Le De 
Nnart sige omkring jeres mad-
lavning?  

29-30 Oktober 
CH2C, kom med på det sjoveste, 
mest udfordrende 24 timers løb   

Mandag den 31 Oktober 
Datoen siger nok det hele om 
aftenens indhold. Men kom og 
være med til den mest (U)hyg-
gelige aften på året 

seniorVæBnere
Mandage kl. 18.30 - 20.30

7. klasse + 8. klasse
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Mandag 7 til 10 November  
Hverdagslejr. 
Hvordan er det er at være 
FDF’er på fuld tid? Tag med på 
hverdagslejr og find ud af det.  

Mandag den 14 November
I aften skal vi fokusere på en af 
FDFs byggesten. Så tag dit bed-
ste legetøj på, og gør dig klar til 
en aften i legens tegn   

Mandag den 21 November
Kan du løbe fra de farligste ting 
på denne jordklode? Et Woop 
løb er lige præcis måden til at 
finde ud af om du har hvad der 
skal til 

Mandag den 28 November
Now I see fire, Inside the 
mountain, And I see fire, Bur-
ning the trees, And I see fire, 
Hollowing souls, And I see fire, 
Blood in the breeze, And I hope 
that you remember me

Mandag den 5 December 
Iaften skal vi ud i mørket, hvor 
det gælder om ikke at blive set. 
Så lad din neon gule løbe jakke 
blive derhjemme, og gør dig 
klar til at blive et med mørket 

Mandag den 12 December 
Hvad er bedre i julen en god 
gammel klassisk julefilm? Samt 
julegodter og varme drikkeva-
re? Tag din bedste liggeunder-
lag og sovepose 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
Nu bliver det efterår og vi skal 
ud og vandre mellem det gul-
brune løv, bort fra byernes støv 
og gå mellem dryp fra våde 
træer mens solen kommer frem 
og ler. I efterårsferien er der 
også,  som altid seniorkurser, 
altid  en fed oplevelse, og så 
slutter vi året af med noget ju-
lehygge.

Stefan og Marc

Onsdag 5 Oktober 
Har vi nu helt styr på de knud-
rede koder, eller skal de måske 
opfriskes lidt? Eller måske kan 
du lære nogle nye koder, vi kig-
ger i hvert fald lidt på koder i 
aften

Onsdag 12 Oktober 
Forhåbentlig fik vi styr på de 
knudrede koder sidst, for i aften 
skal vi nemlig bruge alt det vi 
lærte og mere til, når vi skal på 
kodeløb.

Onsdag 19 Oktober 
Der er desværre intet møde 
i aften snøft, men så er der i 
stedet seniorkurser i efterårs-
ferien.

Onsdag 26 Oktober
  I aften skal du få brug for al 
din kreativitet vi skal nemlig 
planlægge en post til et se-
niorløb.

Lørdag-Søndag d.29 Oktober -30 
Oktober 

 Så blev det tid til CH2C, forhå-
bentlig er i friske på en week-
end med fuldt fart over feltet.

Onsdag 2 November 
 Sidst planlagde vi en post, og i 
aften kommer den store test så 
vi skal nemlig prøve alle jeres 
poster.
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seniorer
Mandage kl. 18.30 - 20.30

9. klasse til 18 år 

Mandag-Torsdag 7-11  November 

Hverdagslejr i kredshuset der 
kommer mere info senere, men 
det bliver så fedt.

Onsdag 9 November 
 Senior Lokalet mangler lidt 
personligt præg, derfor skal vi 
pynte det lidt op, så medbring 
alle dine kreative evner i aften.

Lørdag 12  November 
 Det er efterhånden blevet lidt 
koldt og kedeligt udenfor og så 
er det rigtigt vejr til brætspil, 
så vi tager en tur på Bastard 
cafe der er en brætspil cafe. 
Vi mødes på Bastard cafe, der 
har adressen Rådhusstræde 13, 
1466 København K kl. 10.

Onsdag 16 november
  Med alle de andre ting i pro-
grammet virker det som om 
det næsten må være en måned 
siden vi startede med at sætte 

vores eget præg på senior lo-
kalet men det er faktisk kun 1 
uge siden.

Onsdag 23 November
  Vejret her om efteråret er 
sådan koldt og råt, så det er 
lige vejr til at lave lækker mad 
over bål

Onsdag 30 November  
En stor del af seniorlivet er 
hygge og varme drikke, det 
kombinerer vi med nogle bræt-
spil i kredshuset. 

Onsdag 7 December  
Nu hvor det er blevet rigtigt 
mørkt udenfor gøgler vi med 
ild sammen med Søren.

Onsdag 14 December 
Sidste møde inden jul, så vi 
hygger os med at lave og spise 
julebag.
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KredsKalender

Oktober November December
1. Out in October = O!O 1. Møde for Seniore 1. Møde for de mindre 

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

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

4. 4. 4.

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

6. Møde for de mindre 6. 6.

7. 7. Møde for de store 7. Møde for Seniore

8. 8. Hverdagslejr 8. Møde for de mindre 

9. 9. Hverdagslejr / Senior 
møde 

9.

10. Møde for de store 10. Hverdagslejr Slut 10. Møde Familie FDF 

11. 10. Møde for de mindre 11.

12. Møde for Seniorer 11. 12. Møde for de store 

13. Møde for de mindre 12. Møde Familie FDF 13.

14. 13. 14. Møde for Seniore

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

16. 15. 16.

17. Efterårsferie 16. Møde for Seniore 17.

18. Efterårsferie 17. Møde for de mindre 18.

19. Efterårsferie 18. 19.

20. Efterårsferie 19. 20.

21. Efterårsferie 20. 21.

22. 21. Møde for de store 22. Vi ønsker alle FDFere,

23. 22. 23. og deres familier god 

24. Møde for de store 23. Møde for Seniore 24. Jul & Godt Nytår 

25. 24. Møde for de mindre 25.

26. Møde for Seniorer 25. 26.

27. Møde for de mindre 26. Møde Familie FDF 27.

28. 27. 28.

29. 28. Møde for de store 29.

30. 29. 30.

31. Møde for de store 30. Møde for Seniore 31.
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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!
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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
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 Nicklas Larsen 20 13 11 52                                      
Pilte Patrick Andersen 27 52 17 46
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



Side 24

   Fødselsdage og nye medlemmer

Velkommen til nye medlemmer
Maia Barta     Pusling
Goda Griguzaus    Pusling
Sara Kasacjak    Pusling
Jannic Malm     Pusling
Lærke Kjeldgaard    Tumling
Charlie Møbius    Tumling

Tillykke til 
fødselarer i 

Oktober måned
1.  Johanna Storm-

Korsvig
7.  Alfred Mønster
7. Nicklas Larsen
8.  Hsiwen Chow
12. Savannah 

Mathiasen
21.  Rikke Jacobsen
21.  Stine Groesmey-

er
31. Laura Cothy

Tillykke til 
fødselarer i 
Nobember 

måned
1. Mathilde 

Ginderskov
2. Casper Jensen
5. Simone Rolf
7. Marius Laache
10. Adam Lind
14. Patrick Holse
16. Ida Håkansson
19. Emily Vulpius
22. Oliver Larsen
30. Henrik Rolf

Tillykke til 
fødselarer 
i December 

måned
4.  Emmali Larsen
5.  Annika 

Håkansson 
8. Iani Andersen
12.  Lucas Wrona
13. Emma Wrona
13.  Isabella Hans
16.  Lasse 

Håkansson 
21. Jamilla Willer
27.  Lone Hansen
28. Katrine Højdorf
30. Nicklas Larsen


