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Lederbesætning 2008/2009

Sen./senvæb Mandag 19.00 – 21.00
Martin Lozkat, Per Iversen, Kim O, Jeanette, Anne Therese, Søren, (Vejle 4)

Væbner onsdag 19.00-21.00
Jesper Hansen, Jeanette, Mads, Ida 

Pilte mandag 18.00-20.00
Basse, Krogager, Jørgen Keld, Mikkel

Tumlinge 1. år tirsdag  17.30 – 19.00
Bjarne Bertelsen, Stefan, Nadja

Tumlinge 2. år mandag 17.30 – 19.00
Trine, Maike, Katrine, Frederikke

Puslinge torsdag 17.30 – 19.00
Henriette, Sabrina, Søren

Sommerlejr på Kildegården for traditionel afdeling uge 27 (27/6 - 4/7) 2009

Spørgsmål ring til Steffan tlf. 40971455



Påskesorg og påskeglæde

Palmesøndag er indledningen til påsken. Vidste du, at påsken faktisk er 2 fester, der er slået samme 
for os kristne?

Oprindeligt fejrede man påske for at mindes da Moses førte israelitterne ud af Egypten, da de var 
blevet holdt som slaver. Først nægtede Farao at lade dem rejse, men så sendte Gud 10 plager, og 
de fik endelig lov at gå. Det er en meget gammel historie, og i dag er det ikke først og fremmest det, 
vi fejrer.

Vi tænker mere på Jesus. Palmesøndag for snart 2000 år siden red Jesus ind i Jerusalem på et 
æsel. Folk hyldede ham og spredte palmeblade ud som et tæppe foran ham. Derfor hedder det 
Palmesøndag. Senere i påsken, på Skærtorsdag, opfandt Jesus nadveren. Disciplene var de 
første, der fik brød og vin, som et tegn på, at Jesus altid vil være med os - og at vi altid vil være 
en del af ham. Samme nat blev Jesus forrådt og arresteret, og som I nok ved, blev han korsfæstet 
Langfredag. Men sorgen varede ikke længe. 3 dage efter genopstod han, præcis som han havde 
lovet.

Derfor er påsken både sorg og glæde. Sorg fordi den minder os om, hvor grusomme mennesker 
kan være mod hinanden. At venner kan forråde hinanden og at uskyldige mennesker bliver slået 
ihjel. Men påske handler først og fremmest om glæde. For livet vinder over døden til sidst. Det gode 
vinder over det onde - og Jesus genopstod.

Det er altså glæden, der vinder. Hvad kan du finde på at gøre, hvis du er rigtig glad?

- le, synge, løbe, hoppe, juble, give knus, danse

Dans er et udtryk for glæde, og det handler den her sang om:

Jeg dansed i samme nu som verden blev til,
jeg dansed i solens og stjernernes spil,

og siden så dansed jeg til Betlehem,
blandt mennesker jeg fandt mit hjem.

Dans da, kom med i dansens leg,
kom som I er, kom og dans med mig!

Jeg er dansens Herre, og jeg vil vise vej
i mit riges dans skal I følge mig!

Jeg dansed en fredag ind i mørkets magt,
det’ strengt nok at danse når Djævelen slår takt,
jeg blev lagt ind i graven, og de troede mig brudt,

men livets dans er aldrig slut!
Dans da, kom med i dansens leg,

kom som I er, kom og dans med mig!
Jeg er dansens Herre, og jeg vil vise vej

i mit riges dans skal I følge mig!

De slog mig ihjel, men jeg sprang op og bli’r ved,
for jeg er det liv, som de aldrig kan slå ned.

Jeg vil leve i jer, hvis I vil leve i mig,
og dansens glæde skaber jeg.

Dans da, kom med i dansens leg,
kom som I er, kom og dans med mig!

Jeg er dansens Herre, og jeg vil vise vej
i mit riges dans skal I følge mig!

GLÆDELIG PÅSKE



FDF butikken.

Vejle 1. kreds har deres egen FDF butik. Butikken er åben hver mandag fra 17.30 til 
19.00. 
Butikken kan selvfølgelig bestille alt hjem fra vores velkendte 55 Nord katalog og har 
altid de fleste forbunds skjorte størrelser hjemme, så børnene kan prøve dem, inden 
de køber en.
Der vil også være mulighed, for at bytte sin gamle skjorte. Man får 100 kr. for sin 
gamle skjorte, ved køb af ny. Skjorten vil da blive klargjort og sat til salg i vores butik 
igen. Hvis der dog er for mange, brugte skjorter, vil der blive oprettet et brugt skjorte 
katalog, så formidler vi kontakten.
FDF butikken har indtil videre fået navnet Rumlerillen.
Jeg håber vi ses i butikken.

Mvh Steffan



Mandag den 2. Februar afholdt FDF Vejle 1 generalforsamling. 
En god og solid flok forældre mødte frem for at give opbakning 
m.m. til kredsen. Tak til de fremmødte.
 
Bestyrelsen fortalte vidt og bredt om kredsen. Lidt omkring 
hvordan den forgangne periode var gået, men brugte det meste 
af tiden på at fortælle om de udfordringer / opgaver som kredsen 
står overfor at skulle i gang med. Efter en meget kort – men 
præcis - gennemgang af kredsens økonomi blev det tid til det 
store punkt: Valg af forældre-repræsentanter til bestyrelsen. 
Kampvalg blev det ikke , men hele fire personer blev valgt ind i 
kredsens bestyrelse.

Gert Thanning, Jesper Mølgaard, Poul Erik Hansen og Steen 
Juul Møller sagde ja til at træde ind i bestyrelsen. 

Vi siger hermed STORT velkommen til denne ”kvartet”. Håber på 
mange og gode arbejdstimer sammen.

Velkommen.

På kredsens vegne
Torben Elbek



FDFs formål og 
identitet til debat
Vi sætter FDF-identiteten og vores formål på plakaten og 
byder på en aften med:

Debat om formål, værdier, FDFs profil og identitet. Hvem er 
vi? Hvad vil vi gerne kendes  på?

Debat om hvordan vi får sat ord på vores FDF-identitet: 
Hvordan giver vi alle ledere et redskab til at kunne formulere 
HVORFOR man er FDFer, og HVAD man laver?

Debat om hvad den gode FDF-historie erDebat om hvad den gode FDF-historie er

Debat om hvilke områder vi især skal/kan være synlige på - 
eksempelvis leg og fantasi.

Kom forbi og bliv inspireret af Jacob Zakarias Larsen, FDFs 
præst og HB medlem Maiken Løsmar Baltzer

Kom og sæt dit præg på FDFs identitetsdebat og synlighed

Inden du møder op - overvej:

- Hvad er FDF bedst til? Nævn tre ting- Hvad er FDF bedst til? Nævn tre ting
- Hvad er FDF dårligst til? Nævn tre ting

Praktiske oplysninger:
Dato:            
Torsdag den 30. Aprill 2009 kl. 18 til ca 2130.

Sted :            
Vejle 1´s kredshus; Randsborg, badevænget 2, 7100 Vejle

Pris:              
Kr. 100,- pr person. Kurset er en del af FDFs lederuddanKr. 100,- pr person. Kurset er en del af FDFs lederuddan-
nelse. 

Tilmelding:   
Til din kredsleder senest torsdag den 22. April 2009. Kredsle-
deren sender samlet tilbage til Torben Elbek.
 
Vi starter med et let traktement så du behøver ikke spise 
hjemmefra.



Hej Puslinge

I denne måned skal vi have afsluttet kokkemærket, med at lave 
mad over bål. Vi skal også have færdiggjort kirkemærket som vi 
startede på i januar.

Aprils program:
 
D. 2. – Vi skal lave mad over bål.
D. 9. - Påskeferie 
D. 16. - Kirkemærket
D. 23. - Kirkemærket
D. 30. - Kirkemærket 

 
HUSK
Da vi skal være ude hver gang, skal I huske altid at have 
fornuftigt tøj på, det vil sige  varmt tøj, regntøj osv. alt efter vejret. 
I skal selvfølgelig også have FDF-skjorten og sangbogen med.   

Glæder os til at se jer.

Hilsen 

Henriette 24 62 63 23, Søren og Sabrina



Hej Mandags -Tumlinge

NU er det jo ved at være lyst ude til vores FDF møder, så derfor 
skal vi selvfølgelig være en del udenfor.

  6 /4   Påskeferie
13 /4   Påskeferie
 20/4   Kend din by: Besøg på Vinding kirke
 27/4   Kend din by: By-løb
 

HUSK: Praktisk udendørs tøj til hvert møde, forbundsskjorte, 
march og lejr evt. lommelygte.

Med venlig hilsen
 Mathias, Nina, Kathrine, Malu og Trine.

  
Klasseleder: Trine Esmann  
 Mobil: 29726963
Mail: Trine.esmann@mai.dk

MANDAG



Tumlinge tirsdags program

 7.  april  Påskeferie

14. april Stifindermærket  Vi mødes ved Granhytten

21. april Naturmærket         Vi mødes ved Granhytten

28. april Der skydes         Randsborg

 5.  maj Kirkemærket         Vi mødes ved Vinding kirke

Tur den 16.-17. maj

Turen vil være en tur kun for 1. års tumlinge, fra lørdag formiddag 
til søndag middag. Vi kan sove inde i en hytte men der vil også 
blive mulighed for at prøve at sove i telt.
Indbydelse følger midt i april.

Vel mødt.
Mvh  dine ledere

Nadja, Stefan og Bjarne  Tlf. 21796904

TIRSDAG



Hurra - nu er det forår, sommertiden er indtrådt og det er lyst på piltemøderne. 

Mandag den 6. april Vi holder påskeferie.

Mandag den 13. april Vi holder stadig påskeferie.

Mandag den 20. april

Skovlegepladsen i 
Søndermarksskoven.

Vi fortsætter med at forberede risbåde - og så får den anden 
halvdel af piltene mulighed for at klatre i træer.

Vi starter og slutter ved skovlegepladsen i Søndermarksskoven.

Husk, at det er allersidste frist for tilmelding til pilte-væbnertræf.
Mandag den 27. april

Gryden kl. 17-20

Vi laver varm mad over bål og spiser bagefter. Vi starter 
allerede kl. 17 og slutter kl. 20. 

Du skal ikke spise hjemmefra.

Weekend 1.-3. maj 

Odense

Pilte-væbnertræf for alle pilte, væbnere og seniorvæbnere fra 
Trekantområdet og Fyn. Det foregår i Odense. Se mere her: 
http://fdf-lejr.dk/ 

Mandag den 4. maj Vi deler os op, sådan at 1/3 af holdet skal ud at sejle med 
Mytilus og 2/3 skal bygge risbåde. På de næste møder bytter 
vi rundt, så vi alle sammen kommer af sted med Mytilus. I får 
nærmere besked om hvem, der skal hvad hvornår og hvor.

Husk også:

RUMREJSEN 2009 - SOMMERLEJR PÅ KILDEGÅRDEN 
VED LEMVIG
Sammen med puslinge, tumlinge, væbnere, seniorvæbnere 
og seniorer skal vi på alle tiders sommerlejr i Nordvestjyl land, 
på Kildegården, som ligger tæt på Lemvig. 

Du får indbydelsen sidst i april eller i starten af maj.

Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte og har varmt og vandtæt udetøj, dolk, 
krus og March & Lejr 2009 med. 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



Hej alle væbnere 

Onsdag den 1. april
Miks møde 

Onsdag den 8. april 
Påskeferie = intet møde.

Onsdag den 15. april
Drenge og pige møde 

Onsdag den 22. april
Drenge og pige møde 

Onsdag den 29. april
Quiz

Pilte / væbner træf den 1.-3. maj i Odense

Husk altid: FDF skjorten, sangbogen, at melde afbud, hvis I ikke kan 
komme til
mødet, og udetøj.

Venlig hilsen jeres ledere
Jesper: 22 23 05 28,
Mads: 22 83 70 85, 
Ida og Christina



Seniorer og Seniorvæbnere 

I denne måned skal vi hygge og prøve grænser af. I påsken skal 
mange af jer på årets fedeste kursus.

20. April Vi skal udforske trætoppene ved Gryden
 MØDESTED: GRYDEN
 HUSK KLATRETILLADE-LSE

27. April Vi har en overraskelse
 HUSK TØRT TØJ & VARMT TØJ
 Mødested Randsborg
 HUSK  Svømmetilladelse

Husk at melde afbud hvis du ikke kommer 

De bedste hilsner fra jeres ledere
Martin 60504843 martin@lotzkat.dk
Søren 20840008 rotboll@fdf.dk
AT, Jeanette & PER



BRASS BAND
Koncertstævnet:
Så har vi været på en god arbejds-weekend i Lunderskov som optakt til 
koncertstævnet. Det gik rigtig godt med, og vi ser nu frem til stævnet i 
Flensborg på Duborgskolen lørdag den 28. marts.
Se billeder fra weekenden her i Dalposten.
På weekenden fik vi sammensat et mere show-orienteret program, og vi 
tror det bliver ret sjovt.

Forårskoncert/Koncertfest:
Lørdag den 2. maj bliver det alligevel ikke. I skrivende stund er der endnu 
ikke fastlagt ny dato. Det meddeles dog hurtigt ud.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.

FDF Musik 2009:
Sommerens tilbud bliver landsmusikstævnet i Silkeborg.
Tilmelding er senest den 5. april.
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/

Sommertur 2010:
Der arbejdes videre med program, og økonomisk ser det ikke helt umuligt 
ud, idet vi stadig får flere penge samlet sammen.
Beslutningen om gennemførelse eller ej skal foretages i begyndelsen af 
juni 2009. 



BRASS BAND – Kalender
2009

marts 28. lørdag Koncertstævne på Duborgskolen i 
Flensborg

alle

maj ?? ?? Forårskoncert/koncertfest

Dato følger

alle

juni 6.

7.

lørdag

søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juni ? ? Grydefest alle

juli 4.

11.

lørdag

lørdag

FDF MUSIK 2009 tilmeldte

Interessante arrangementer, som vi ikke deltager aktivt i:

april 24.

26.

fredag

søndag

Grenland International Brass Festival

Med bl.a. Black Dyke Band

maj 16. lørdag March- & Hymn-tune Contest i Silkeborg

maj 30. lørdag Aalborg Musikkonkurrence

Derudover er der de almindelige orkesterprøver tirsdag aften kl. 19,00 – 21,45.



Juniorafdelingen
Hej Junior

Vi er godt i gang med at øve op til en forårskoncert. Der er et lille problem omkring dato, ved at 
den ikke er fastlagt endnu. Som sidste chance bliver det en sommerkoncert i stedet. Men det skal 
bestemt ikke hindre os fra at lave en god koncert. 

Nu nærmer tiden sig med Sydslesvig også. Og der bliver højst sandsynligt nogle tirsdage hvor vi 
gerne skal spille sammen med Brass Bandet. Og Sydslesvigturen skal vi jo ikke gå glip af. 

Jeppe har i længere tid hellere villet spille slagtøj, men har accepteret at hans position på eupho-
nium har været vigtigere. Efter vores forårskoncert er der lavet en aftale, så Jeppe begynder på 
slagtøj. Så der skal kæmpes godt hos Nina og Tina for at dække hullet. 

Jonas

FDF Musik 2009:
Sommerens tilbud bliver landsmusikstævnet i Silkeborg.
Tilmelding er senest den 5. april.
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/

Elev band
Elevstævne:
Så har vi været på elevstævnet i Grindsted, og det var en weekend, hvor vi både lærte en masse 
og havde det sjovt.

Koncertfest:
Vi skal her i foråret holde koncertfest for hele musikafdelingen. Det var været vanskeligt at finde en 
dato, der er god for alle i musikafdelingen, men endelig dato meldes meget snart ud.

Vi er nu gået i gang med de nye numre, vi skal spille til koncertfesten. Det bliver ret interessant, så 
nu er det bare med at holde øvelsen ved lige.

/GV

FDF Musik 2009:
Sommerens tilbud bliver landsmusikstævnet i Silkeborg.
Tilmelding er senest den 5. april.
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/



Steelband

I slutningen af februar var vi med til at levere musikken til en gud-
stjeneste i Smidstrup Kirke sammen med Elever og Junior. Kom-
binationen af Steelband-musik og de flotte numre som Elever 
og Junior leverede, fik næsten taget til at lette i kirken. Specielt 
Smidstrups konfirmander var meget begejstrede for musikken 
under gudstjenesten og der blev klappet højt ☺. Efter gudstjen-
esten var der samling for alle i sognehuset, hvor vi fik pølsehorn 
og sodavand. 

Vi øver nye numre til blandt andet forårskoncerten og vi er blevet 
kontaktet af ”Blå Festival” i Grindsted, som gerne vil have os til at 
spille og lave workshop den 13. juni. For nogle år siden deltog vi i 
Grindsted og det var en rigtig god og sjov dag.

Glade forårshilsener fra Tina Noe.



FDF Vejle 1 er en del af Landsforbundet Frivilligt Drenge- og pigeforbund med i 
alt ca. 25.000 medlemmer fordelt over 400 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.

Kredshus                    Randsborg                  75 82 36 35
Formand                    Torben Elbek                  40 26 34 75
Kasserer                    Mogens Maaløe                   75 86 24 03 

Kredsledere musik           Tina Noe                  31 24 24 45
Kredsleder             Steffan Esmann          40 97 14 55

Puslinge                    Henriette Andersen         24 62 63 23
Tumlinge                    Trine Esmann                  29 72 69 63
Tumlinge                     Morten Hansen          22 13 54 98
Pilte mandag            Erik Hansen                  25 29 48 26
Væbnere                    Jesper Hansen                     25 11 98 19
Seniorvæbnere    Martin Lotzkat                   60 50 48 43
Seniorer                    Søren Jacobsen          20 84 00 08
Brass Band            Marianne Jeppesen,          61 66 31 24 
Junior Brass Band           Jonas videbæk          75 72 50 45
Elev Brass Band           Per Sørensen                  20 14 98 44
Rock Blåt             Anders Michael Sørensen 60 17 16 06
Bluesteel                    Tina Skouboe Noe                 31 24 24 45  

Randsborg            Alex Dam                  75 83 10 84 

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 



Møde aftner i den traditionelle afdeling 2008-2009.

Puslinge                                                         Torsdag kl. 17.30-19.00 på Randsborg. 

Henriette, Sabrina, Søren

Klasseleder Henriette Andersen                    Tlf: 24626323

Tumlinge 1.år.                                                Tirsdag  kl. 17.30-19.00 på Randsborg.

Morten, Stefan, Nadja, Jacob

Klasseleder Morten Hansen                          Tlf: 20550007

Tumlinge 2.år.                                                Mandag kl. 17.30-19.00 på Randsborg. 

Trine, Maike, Katrine, Frederikke

Klasseleder Trine Esmann                             Tlf: 29726963

Pilte                                                                Mandag kl. 18.00-20.00 i Gryden 

Basse, Krogager, Jøren Keld, Mikkel

Klasseleder  Erik Hansen                              Tlf: 25294826

Væbnere                                                        Onsdag  kl. 19.00-21.00 på Randsborg  

Jesper, Jeanette, Mads, Ida 

Klasseleder Jesper Hansen                           Tlf: 25119819

Senior væbner                                               Mandag kl. 19.00-21.00 på Randsborg 

Lozkat, Per Iversen, Kim O, Jeanette, Søren (Vejle 4), Anne Therese

Klasseleder Martin Lotzkat                            Tlf: 60504843

Senior                                                            Mandag kl. 19.00-21.00 på Randsborg 

Klasseleder Martin Lotzkat                            Tlf: 60504843


