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HEDEHUSENE:  På Baldersbo Ple-
jecenter kan de godt lide børn. 
Plejecentret har et rigtig godt 

samarbejde med daginstituti-
onen Solhøj i området, og er 
nu også begyndt at samarbej-

de med 2.b på Charlotteskolen.
Eleverne i 2.b møder bebo-

erne på plejecentret, og der-

med møder barndommen al-
derdommen. »Vi skaber bånd 
mellem barnet og det ældre 
menneske. Vi skal lave aktivi-
teter sammen, og dermed læ-
rer vi nye ting af  hinanden, 
og får indblik i en anden ver-
den. At være barn i nutiden 
er langt fra det samme, som at 
være barn i gamle dage,« siger 
Charlotte Henriette Hielscher, 
også kaldet Lotte, fra aktivite-
ten på Baldersbo.

Mandag den 18. marts besøg-
te 2.b for første gang Balders-
bo. Børnene sad side om side 
med de ældre, og sammen så 
de på ting fra gamle dage, som 
børnene skulle gætte hvad var. 
Dette var en sjov nostalgisk op-
levelse for de ældre, og læring 
for børnene.

Derefter skulle børnene 
danse til musik af  Erik Pa-
aske, hvilket fik mange smil 
og stor latter frem. »I fælleskab 
sang vi gamle sange, og bør- nene optrådte med deres egen 

sang. Til sidst havde børnene 
hver især lavede smukke teg-
ninger om livet, og det at bli-
ve gammel, disse fik Baldersbo 
som gave. Fremover bliver alt 
hvad 2. B laver hængt op på 
en gang i vores hus. Børnenes 
lærer Martin har givet børne-
ne en opgave, at skrive en hi-
storie om livet på Baldersbo. 

Disse skal også op og hænge. 
Dette var en stor lærerig suc-
ces både for børnene og de æl-
dre, en ægte stjernestund. Vi 
håber på et smukt langvarigt 
samarbejde, hvor glæden og 
læring går begge veje.,« siger 
Charlotte Henriette Hielscher. 
Næste gang besøger de ældre 
børnene i deres klasse, og sam-
men skal de spille banko.

Barndommen møder alderdommen
GENERATIONERNE MØDES. Både børnene fra 2. b på Charlotteskolen og beboerne 
på Baldersbo har glæde af at være sammen med hinanden.

Hede-
     husene
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350.000 kr. til spisekammeret
HEDEHUSENE: Realdanias ildsjælekampagne har delt midler ud til ildsjæle rundt omkring i landet, og i 
Charlottekvarteret fik man 350.000 kr. til nyttehave-projektet ’Spisekammeret’. Det handler blandt an-
det om at bygge grokasser og langbede med bærbuske, krydderurter, duft- og prydplanter. I spidsen for 
projektet står Gitte S.J. Haurholm fra foreningen 2640. Læs mere om projektet i Lokalavisen Taastrup 
i den kommende tid.

Beboere på Baldersbo mødes med .b, og både 
børn og gamle får noget ud af møderne.

Kalenderen siger april, og det betyder, at årets første Hedemarked nu ser dagens lys.

HEDEHUSENE: Uanset det sner 
eller fryser, så er der Hede-
marked den første torsdag i 
måneden i hele sommerhalv-
året. Første gang nu på tors-
dag den 4. april i tidsrummet 
kl. 15 til 18.

Der vil, traditionen tro, væ-
re musik sammen med boder-
ne. Musikken står Vestegnens 
Jazzkompagni for idet de leve-
rer sprøde jazztoner fra kl. 16.

De vil, sammen med marke-

det, blive introduceret og budt 
velkommen af  borgmester Mi-
chael Ziegler, der vil komme 
forbi kl. 16 og hilse på det po-
pulære marked, der nu kører 
på fjerde år.

Udover musikken vil der 
være ca. ti boder hvor man 
vil kunne forsyne sig med for-
skelligt såsom fisk, pølser, ost, 
brød, honning og andet spise-
ligt ligesom der bliver mulig-
hed for at hilse på andre kre-

ative, lokale folk. Denne gang 
vil man fx kunne hilse på fol-
kene, der nu arbejder med at 
få lavet historiske kløverstier i 
Hedehusene og opland og hilse 
på den lokale Terre des Hom-
mes-gruppe, der sælger hjem-
megjorte produkter til fordel 
for ulandene.

De fremtidige datoer for 
markedet er torsdagene den 2. 
maj, 6. juni, 1. august, 5 sep-
tember og 3. oktober.

Årets første 
Hedemarked 
GLÆD DIG TIL TORSDAG. Musik og ti boder er, 
hvad årets første Hedemarked kan byde på.

I/S NY FLØNG VANDVÆRK
afholder ordinær generalforsamling

tirsdag d. 24. april 2012 kl. 19.00
i Fløng Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være bestyrelsen  
i hænde senest d. 10.04.2012.

Mvh. bestyrelsen

Vores genbrugsbutik,
Kirkens Genbrug i
Hedehusene, har en
lille lastbil med lift ...
og vi mangler to-tre
frivillige chauffører til
at køre lastbilen ...
med lille kørekort - og
et godt humør

Vil du hjælpe?
Spørg efter butiksleder
Jytte og Kirsten eller
ring på tlf. 46 55 59 50

Kirkens Genbrug
Vesterkøb 1, Hedehusene

Frivillig
chauffør &
medhjælper

Fodterapi på klinikken fra 5. april 2013
VORES NYE FODTERAPEUT, LIANE YSTRØM,  

vil være på klinikken mandage og fredage kl. 8.00-15.00.  
(Dog kan andre ønsker imødekommes).

En god omgang pleje af fødderne kan altid anbefales, også selvom du ikke har 
problemer med dem. Her har du naturligvis også mulighed for at få et par gode 
råd, og vejledning i egen omsorg af fødderne med på vejen.

FODTERAPI KAN BESTÅ AF:

HEDEHUSENE FYSIOTERAPI OG IDRÆTSKLINIK
Hovedgaden 516B, 2640 Hedehusene

tlf. 4656 4009
www.hedehusene-fysioterapi.dk

Find os også på facebook

HEDEHUSENE FYSIOTERAPI UDVIDER!!!

KOM OG HILS PÅ VORES NYE FODTERAPEUT, LIANE YSTRØM, 
torsdag den 4. april 2013 kl. 10.00-14.00. 
Der er kaffe på kanden

Alm. fodbehandling ca. 45 min uden henvisning ........................... Kr. 380,00
Alm fodbehandling ca. 45 min. med henvisning ............................. Kr. 199,00
Få din fodbehandling inden 1. maj og få 10% rabat.

Er du diabetes patient eller har du konstateret leddegigt, kan du få en 
henvisning fra din egen læge.

Klipning af negle 
Fjernelse af hård hud 
Fjernelse af ligtorne 

Indlæg 
Svampenegle
Slibning af fortykkede negle 


