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Kredshus                    Randsborg               75 82 36 35
Formand                    Torben Elbek               40 26 34 75
Kasserer                    Else Rasmussen       75 82 72 35
Kredsledere            Jesper From               22 66 25 88
 
Puslinge                    Henriette Andersen      24 62 63 23
Tumlinge                    Trine Esmann               29 72 69 63
Pilte tirsdag            Bjarne Berthelsen              75 72 26 79
Pilte mandag            Steffan Hansen       40 97 14 55
Væbnere                    Erik Hansen                  25 29 48 26
Seniorvæbnere           Martin Lotzkat               60 50 48 43 
                                                                                      75 72 72 81
Seniorer                    Søren Jacobsen       20 84 00 08
Brass Band            Marianne Jeppesen      61 66 31 24 
Junior Brass Band           Jonas Videbæk 
Elev Brass Band           Per Sørensen               20 14 98 44
Rock Blåt             Anders Michael Sørensen  60 17 16 06
Steel Band  
Young Steel (12-14år)       Tina Skouboe Noe              31 24 24 45  

Randsborg            Bjarne Bertelsen              75 72 26 79 
Højen-hytten            Kurt Andersen       75 82 61 77
 
Randsborg Udlån           Erik Hansen               25 29 48 26
Kano Booking / Udlejning   Frede Lotzkat               75 83 23 28
Webmaster            Martin Lotzkat       72 12 50 96 
www.fdf.dk/vejle1 eller www.dalposten.dk

FDF Vejle 1 er en del af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og pigeforbund med i 
alt ca. 30.000 medlemmer fordelt over 455 kredse i hele landet. 
FDF er en selvstændig del af folkekirkens børne- og ungdomsarbejde. 
Lederne i FDF er frivillige og ulønnede. FDF Vejle 1 er tilknyttet Mølholm og 
Vinding sogne og har i alt ca. 250 medlemmer i alderen 5 år og opefter.

www.fdf.dk/vejle1
www.dalposten.dk


Afholdes torsdag den 19 juni 
Vi  starter  i Gryden  kl. 18.00

Og vi skal gå med fakler til Kirketorvet 
og er færdig kl. ca. 20,30



NY KASSERER SØGES
Efter 9 år som kredsens kasserer ønsker 

Else Rasmussen  at stoppe,
hvilket vi er meget kede af.  

Vi søger derfor én der vil overtage denne opgave.

Henvendelse rettes til formanden Torben Elbæk
Tlf.  40 26 34 75 

- Torsdag den 19 juni Grydefest 
- Puslinge  Tumlinge  Pilte   sommerlejr  uge 27
- Væbner   landadels weekend 16 -18 maj sommerlejr uge 27
- Seniorvæbner sommerlejr  . seniorcity
- Mandag den 16. juni Bilorienteringsløb for væbnere og deres   
forældre. 
28. juni til 5. juli SOMMERLEJR i Sydslesvig for væbnere.

INDBYDELSE TIL
 ARBEJDSDAG I HØJEN

KLIK HER OG LÆS INDBYDELSEN

www.dalposten.dk/indbydelse_til_arbejdadag _hoejen.pdf


Hej Puslinge..

Så er FDF- sæsonen ved at være slut. I juni måned skal vi til grydefest 
sammen med alle andre spejder og FDF´ere i Vejle. Vi mødes i ”Gryden” 
(Parallelvej) hvor der er lejrbål/underholdning og derefter går vi i fakkeltog 
ned til Kirketorvet, hvor mødet slutter. Alle forældre er velkomne til at 
komme og være med til en hyggelig aften i ”Gryden”. Vores sidste møde 
inden sommerlejren, er en fælles aften med kredsen, den endelige 
invitation kommer senere. 
Tak for en rigtig god FDF-sæson, vi glæder os til at se jer igen efter 
sommerferien.

Juni program:  

Torsdag d.5/6:    Grundlovsdag – INTET MØDE
Torsdag d. 12/6: Vi holder afslutningsmøde i puslingeklassen, vi 
skal lave bål, lege og ellers bare hygge…
Torsdag d. 19/6:  Grydefest: KLIK HER for at komme til info.
Torsdag d. 24/6:  Fælles afslutning i kredsen, information om 
tidspunkt og sted vil komme senere.
Søndag d. 29/6 - 4. juli- Sommerlejr.

Vi glæder os til at se jer.
Husk, super godt humør, FDF-skjorten og march og lejr - hver gang.

Hilsen jeres ledere 
           Henriette 24626323, Søren og Sabina.



Hej Tumlinge

Så er her sæsonens sidste program for tumlinge. Dem der skal 
rykke op til pilte, håber vi i får det sjovt med nye udfordringer. Og 
dem der skal blive som tumlinge glæder vi os til at se igen 

Juni program:

Tirsdag den   3/6 Overraskelsesmøde
Tirsdag den 10/6 Bolsjer og rundbold
Tirsdag den 17/6 Bolsjer og rundbold
Tirsdag den 24/6 fælleskredsmøde/lagkageløb

HUSK: Praktisk uden døres tøj til hvert møde, 
forbundsskjorte og march og lejr

Med venlig hilsen
Stefan, Frederikke, Mathias, Nadja, Kathrine, Malu og Trine.

 Klasseleder: Trine Esmann  
 Mobil: 29726963

Mail: Trine.esmann@mai.dk

Tirsdag kl. 17:45-19:15 på Randsborg



Program Pilte mandag juni:

2. tømmerflåder steffan

9. tømmerflåder steffan

16. tømmerflåder steffan

24. FDF fælles afslutning.

Den store VVS sommerlejer i uge 27 

Velmødt
 Steffan , Jamie, Belinda & Morten



Program Juni

Tirsdag den  3. juni  Madmøde:                  I Højen

Tirsdag den 10. juni Nedbrydningsmøde:   I Højen

Tirsdag den 17.juni Minipionering :             I Højen

Tirsdag den 24.juni Minipionering:             Lido på fredericiavej

Søndag den 29.juni Sommerlejr   



Så er vi nået til FDF-sæsonens sidste måned - og for cirka halvdelen af jer den sidste 
tid som væbner.

Mandag den 2. Mad-på-bål-møde. Vi skal have chili con carne med pasta - og det 
smager rigtig dejligt. Vi mødes kl. 18 i Gryden og slutter kl. 21. Du skal 
ikke spise hjemmefra. 

Mandag den 9. Over fjorden efter is - vi mødes ved Ibæk kl. 19, hvor vi sætter kanoerne 
i vandet og sejler over på den anden side af fjorden - får en is - og sejler 
tilbage igen. Vi håber at være tilbage ved Ibæk kl. ca. 21.

Mandag den 16. Bil-orienteringsløb ñ for væbnere samt forældre og søskende.

Vi mødes på Randsborg kl. 18. Her vil man få udleveret kort m.v. - og 
så er det ellers meningen, at væbnerne skal vise vej rundt i omegnen til 
de forskellige poster - og forældrene skal så køre bilen og være med til 
at løse posterne. Orienteringsløbet slutter fælles et sted nær Vejle - hvis 
ellers alle finder stedet - og så er der lidt hygge om bålet og udlevering 
af orienteringsmærker inden sæsonens sidste væbnermøde slutter ca. kl. 
21.

Torsdag den 19. Grydefest. Se mere andet sted i Dalposten. 

Tirsdag den 24. Fælles afslutningsmøde med de andre klasser

Det plejer at foregå ved naturlegepladsen i Søndermarksskoven - og du får 
nærmere besked om tidspunkt.

28. juni til 5. juli SOMMERLEJR i Tyskland - du har forhåbentlig tilmeldt dig - ellers kan 
det nås endnu. Deltagerbrev udsendes midt i juni.

I maj var vi med på landsdelslejren i Middelfart, hvor ca. 250 FDFere var med ñ og I kan se billeder fra lejren 
her: http://www.fdf-lejr.dk/wp-content/Galleri1/index.htm

I maj var vi på tur med Mytilus - og der var også muligheder for at prøve lidt mere direkte kontakt 
med vandet i en lille gummibåd - og en tur højt oppe i træerne i Gryden blev det også til.

I juni slutter vi så bestræbelserne på at gøre jer til verdensmestre i at finde vej - og vi holder et 
bil-orienteringsløb, hvor I er vejvisere og jeres forældre chauffører. ...og så har I omsider fortjent 
orienteringsmærket.



Lederne vil her gerne sige tak for mange gode møder og lejre sam men med jer i det forløbne 
år, og på gensyn til en ny, spændende FDF-sæson efter som merferien - som væbner eller som 
seniorvæbner.  

Den ny FDF-sæson starter i uge 34 så hos at gå ind på www.dalposten.dk og se hvornår du skal til 
FDF-møde første gang efter sommerferien.

Husk til alle FDF-møderne: varmt og vandtæt udetøj, dolk, KRUS og March & Lejr 2008.  Husk også 
at give besked, hvis du en aften ikke kan komme til FDF.

Klasseleder: Erik Hansen, tlf. 25 29 48 26, e-mail: ehansen@fdf.dk



PROGRAM FOR SENIORVÆBNERE

Det er blevet sommer, og det betyder vi er ude. Vi nærmere os 
årets største begivenhed SeniorCity 2008, som forgår på Vork. Vi 
forbereder os i juni måned til denne lejr, så vi er klar til et brag af 
en sommerlejr
  
2 JUNI    OPENAIR RAFTEBIOGRAF
                 MØDET STARTER KL. 18.00 & SLUTTER KL. 22.00
           Medbring sovepose og liggeunderlag

9 JUNI    TWIN TOWERS – JO HØJRE JO BEDRE

16 JUNI    DRENG-PIGE DAG 

23. JUNI   VI AFSLUTTER SOM VI STARTEDE
           husk skiftetøj 

Velmødt
JPKMS

 



Brass Band

Forårskoncerten er vel overstået – se andetsteds.

Årsmøderne står så for døren, og vort program bliver traditionelt, idet vi som sædvanligt skal til 
Egernførde lørdag - og Slesvig og Flensborg søndag. Informationer er udsendt.

Vi har haft en snak i brass band´et om igen at deltage i DM for brass bands. Det er omkring 15 år 
siden, vi sidst var med, og det er den almindelige opfattelse, at vi igen er klar til at være med. Vi vil 
deltage i 3. division. DM finder sted lørdag den 1. november i Herning Kongrescenter.

Sommerlejr for musikafdelingen i uge 31 finder sted på lejren ”Lurendal”, der ligger syd for Kolding 
ved Ødis-Bramdrup.
Indbydelser er udsendt. Få jer nu tilmeldt.

Læg også mærke til Grydefesten torsdag den 19. juni, hvor vi selvfølgelig er med.

Detailprogram for august er ikke færdig her ved deadline, men det udsendes snarest.

Kalender 
2008

juni 1. søndag Indsættelse af ny ungdomspræst i Vejle – 
i Sct. Johannes Kirke

Et ensemble medvirker

ensemble

juni 7.

8.

lørdag

søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juni 19. torsdag Grydefest alle

juli

august

26.

2.

lørdag

lørdag

Musiksommerlejr på Lurendal

Særskilt indbydelse udsendes

tilmeldte

august 12. tirsdag Hjemstavnsaften i Gårslev

Derefter orkesterprøve

alle

Der er almindelige orkesterprøver tirsdag aften kl. 19,00 – 21,45.

GV



Elev brass band
 
Så kom der endelig dato og tid på til vores forårskoncert - som 
vist blev til en sommerkoncert i stedet. Det bliver en koncert 
sammen med junior brassbandet og steelbandet. Dato og 
tidspunkt findes her i dalposten. 

De sidste onsdagsprøver i denne sæson drejer sig derfor om at 
få sat vores numre på plads, så vi kan vise, hvad vi kan. Og vi 
kan en masse, men det kræver at vi øver lidt på det derhjemme. 

Den første hele sæson med det ”nye” elevhold er nu overstået, 
og hvis vi tænker tilbage på, hvad vi kunne spille i oktober 
måned, så kan vi vist godt sige, at der er sket en vis udvikling. 
Fortsætter de gode takter (og det gør de da), så går vi et rigtig 
spændende efterår i møde! Husk i øvrigt den årlige grydefest, 
som eleverne naturligvis deltager i, dog uden instrumenter. Dato 
findes her i dalposten. 

GOD SOMMERFERIE! – og husk nu at få jer meldt til 
sommerlejren på Lurendal i uge 31 -  det bliver vildt sjovt.
 
Med venlig hilsen
Per – 20 14 98 44



Juniorafdelingen:

Husk nu at øve til onsdag!!!

Tja, der er ikke så meget mere at sige. Vi nærmer os sommerfer-
ien og skal slutte af med en god koncert. Projektet med Hedensted 
KFUM og Brenderup FDF er udsat til næste år. Det er en super mu-
lighed, og det SKAL fungere næste gang. Men vi har så ”kun” en afs-
lutningskoncert, den 26. juni, hvor I rigtigt skal vise jer. Så giv det en 
ordentlig skalle indtil ferien. 

Husk alle jeres tilmeldinger til Sommerlejren, det bliver super sjovt.

Hilsen Jonas

Steel band

Vi øver en masse numre, som vi glæder os meget til at spille til som-
merkoncerten. 

Vi er blevet rigtig dygtige og glæder os meget til at vise, hvad vi kan. 
Vi har stadig nogle ledige pladser på både Young Steel og Blue Steel.

Husk nu at få jer meldt til sommerlejren på Lurendal i uge 31 – det 
bliver helt vildt sjovt.

God sommer til alle

Hilsen
Tina



Forårskoncert den 27. april – hørt og fanget af John Michael

FDF Vejle 1 Brass Band er garant for godt vejr den sidste weekend i april hvert år.
Hvis man skal tro orkesteret.
De afholder pr. tradition deres årlige forårskoncert i en af denne weekends dage.
Brass bandet havde i søndags valgt at spille i Gulkrogcentres sal, som egner sig fortrinligt til brass 
band musik.

Ca. 100 tilhørere havde valgt at bruge denne eftermiddag sammen med orkestret, som indledte 
koncerten med: Quick marchen Ivanhoe skrevet af Colin Frazer. 

Så gik turen over en Cavantina og ”Henry the Fifth” til Mozarts ”Elvira Madigan”.
Hornene i brass bandet, der normalt frister en tilværelse som akkompagnementsgruppe overtog 
nu solistrollen. Dina på Flygelhorn, Carl, Louise, Marianne og Kristian på Horn var solister i det 
berømte tema. Oprindelig skrev Mozart den for piano og kaldte den da Concerto no. 21. Her frem-
førte de fem solister den i et arrangement skrevet af Godfrey Richards.

I anden afdeling var der også et par store solonumre.

Brass bandets mangeårige dirigent, der nu spiller euphonium i orkesteret, var blevet kastet ud i en 
kærlighedsduet sammen med den anden euphoniumspiller Thomas Thiim i John Denvers ”Per-
haps Love” arrangeret af Bruce Fraser. 
Nummeret blevet spillet med en så flot indlevelse af de to solister, at det bestemt gjorde instru-
mentet Euphonium, som på græsk betyder vellyd, god ære.

Brass bandets solotrombonist Per Sørensen havde fået sit livs opgave i Dance Sequence for 
Trombone og brass band arrangeret af Gareth Wood.
Dirigenten introducerede det således: Normalt er orkesteret blot akkompagnement til solister, men 
i dette nummer er orkesteret også kommet på overarbejde.
Per Sørensen leverede nok sit musikalske svendestykke denne eftermiddag. Fortjent blev han 
kaldt frem et par gange, før bifaldet havde lagt sig.

Slutteligt spillede brass bandet Mr. Ramund arrangeret af en i FDF kredse kendte Henrik Juul-
Pedersen.  Og Toccata i D mol af Johan Sebastian Bach, men arrangeret i fejende flot og forry-
gende tempo af Ray Farr. 
Brass bandet gav som ekstra nummer Offenbachs festlige Can Can fra Orfeus i Underverdenen.

Brass bandet leverede med denne koncert et bevis på, at man som 100-årig amatør kan levere et 
flot og velklingende repertoire, som fritidsmusikere.

John Michael



Koncert – koncert - koncert 

Så bliver der afholdt sommerkoncert for Elever, Juniorer, Youngsteel og Bluesteel – 
på Randsborg.

Det bliver torsdag den 26. juni kl.19 til 20.30, og alle er meget velkomne denne dag. 
Der bliver serveret lidt kaffe/te m.m. Så inviter dine forældre, søskende, venner, 
bedsteforældre og mange andre til denne koncert.

Alle elever, juniorer og steelbandfolk skal komme kl.18.30 denne dag, da vi lige skal 
have stillet op og gjort klar til den store koncert.

Dette bliver også den sidste dag vi mødes inden sommerferien så vi skal også 
hygge lidt denne dag. 



FORÅR

Om foråret, når det er tiden for forårsbebudere, kan man købe påskeliljer, der 
”sover”, dvs. at de ikke står i vand og blomsten er endnu ikke åbnet. De ser lidt 
kedelige ud og man kunne let komme til at overse dem, hvis ikke man vidste, hvor 
fantastisk flotte de bliver, bare de får lov at stå i en vase med vand i et døgns tid. 
Påskeliljen ”vågner” nemlig og folder sine farvestrålende kronblade ud, når den får 
vand. Og sikke en pragt! De stråler om kap med forårsolen og kan bringe glæde og 
forårsstemning ind i ethvert sind! Men uden vand bliver der ingen blomstring og vi 
går glip af det flotte syn.
Der findes også mennesker, der går rundt som ”sovende” påskeliljer; deres pragt 
og skønhed er ikke lige til at få øje på. Men kommer de i det rette element, den 
rigtige sammenhæng, så blomstrer de pludseligt op og vi opdager, hvor meget de 
kan og gerne vil! Vi kender det måske også fra os selv. Vi går rundt og venter på det 
rette øjeblik til at lade vores evner og talenter springe ud i fuldt flor. De fleste af os 
”blomstrer”, når vi får lov at lave det, vi er gode til - fx. at nyde friluftslivet i fulde drag.
Som ledere er det vores opgave, at se hvor og hvornår vores forskellige børn og 
unge skal ”sættes i vand” for at de får den bedste blomstringsperiode. Det kan 
være, de skal på et ungdomskursus og mærke suset af at være med i en større 
sammenhæng end den daglige. Det kan også være, at de skal have ansvar for et 
programpunkt til næste møde for at sætte gang i udviklingen. Og sådan er det vist 
i øvrigt med os alle sammen; når vi får et ansvar og skal gøre noget, vi er gode til, 
blomstrer vi op i stedet for at visne!
Fælles for os alle, børn, unge og ledere, er at vi skal ”sættes i vand” for at springe 
ud. At tro på Gud er som at blive sat i vand. Troen giver os kraft og mod til, at kunne 
springe ud i fuldt flor. Her kan vi hente hjælp til livets mange forskellige opgaver og 
situationer. Så ligesom påskeliljerne suger liv og kraft fra vandet, kan vi ”suge kraft” 
ved at tage imod Guds ord og give troen en plads i vores hverdag.
Hvis påskeliljerne aldrig bliver sat i vand, vil de bare blive ved med at være lukkede, 
indtil de tørrer helt ind og ingen vil få glæde af dem eller se deres pragt. Hvis vi ikke 
lader Gud spille en rolle i vores liv, vil vi heller ikke få ”fuldt udbytte” af livet. At tro 
giver livet en ekstra dimension, som vi ikke skal snyde os selv for.



TILLYKKE 
MED DAGEN





Banko centret

mangler 

hjælpere

banko centret er 

den største indtæktskilde

 som FDF Vejle 1 har

det er frivillige der 

driver banko centret.

har du løst til at hjælpe 

kan du kontakte 

Birget Poulsen 75837620


