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LINK  TIL KLASSERNE:

PUSLINGE

TUMLINGE 
 
PILTE MANDAG

PILTE TIRSDAG

VÆBNERE

SENIOR VÆBNER

MUSIK AFDELINGEN

www.fdf.dk/vejle1


Kredshus                    Randsborg               75 82 36 35
Formand                    Torben Elbek               76 63 70 00
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

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.



Puslinge  Tumlinge  Pilte   Sommerlejr  uge 27

Væbner   landsdels weekend 16 -18 maj

Seniorvæbner sommerlejr  . seniorcity

SÅ ER VI SNART FÆRDIGE - OG 
DET BLIVER RIGTIG GODT!



Hej Puslinge

I denne måned skal vi ud i naturen, og opleve hvordan den her 
i foråret springer ud. Vi skal til at tage et nyt mærke, der hedder 
naturmærket. 

Vi skal blandt andet ned til en lille bæk og sejle med 
hjemmelavede både og i skoven og kigge efter dyrespor. 

D. 3. Marts – Vi skal så strømpemænd.

D. 10. Marts – Vi skal bygge både af naturen, og sejle med dem i 
en lille bæk - så husk gummistøvler.

D. 17. Marts – Vi skal i skoven og kigge efter dyrespor.

D. 29. Marts  Vi skal på naturløb i skoven.

Husk at medbringe FDF-skjorten, march og lejr og fornuftigt tøj, til 
vejret, da vi skal være ude hver gang.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen dine leder

Sabrina, Søren, Sara og Henriette (24626323 )



Hej Tumlinge

Vi håber alle i har haft en god påske. Her kommer så den ``nye`` 

udgave af Dalposten. For april mdr. ser programmet sådan her 

ud:Vi skal til at tage Kirkemærket og derfor vil der gå en del 

møder med at øver: 

 

 1/4 Gips-masker

 8/4 Gips-masker

15/4 Øve til børnegudstjeneste

22/4 Øve til børnegudstjeneste 

29/4 generalprøve

HUSK: Praktisk uden døres tøj til hvert møde

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

 Klasseleder: Trine Esmann  
 Mobil: 29726963

Mail: Trine.esmann@mai.dk



  
Månedens program.

7. Førstehjælp

14.Førstehjælp

21.Førstehjælp prøven

28 Kano sejlads

Vi mødes ved Rands fjord. Mødet er også forlænget til 21.00 
Nærmere info følger.  

                               

Da vi her i foråret sætter aktivitets niveauet op vil jeg meget 
gerne have afbud i god tid af hensyn til planlægningen.

Spørgsmål så ring til Steffan 40971455 eller mail:  mgbredsten@
hotmail.com

        

                           Velmødt
                     Steffan , Jamie, Belinda & Morten



          Program:

          1-5 april            Ugelejr                     Randsborg

           8 april              Orientering             Randsborg

           26. april           Pizza møde              Højen

           15 april            Kemiske FDF             Højen

           22 april            Mytilus/Kano  

           29 april            Mytilus/kano

           6 maj                Hemmelig møde

           

           Vi glæder os til at se jer alle   
  

 



Her kommer programmet for den første forårsmåned, hvor vi kan se hvad vi selv laver 
på møderne – det er nemlig blevet april, sommertid og lyst på møderne nu.

Mandag den 7. Vi starter april med madlavning over bål – spis ikke hjemmefra. NB: Vi 
starter kl. 18. Husk tilmelding til væbnerlejren den 18.-20. april.

Mandag den 14. Vi fortsætter med orientering – og i aften skal vi prøve at finde rundt ved 
hjælp af GPS. Vi har lånt 12 GPS’ere, så der er næsten en til hver. Vi 
starter med hurtigt at lære, hvordan GPS’en bruges – og så skal vi ellers 
på en spændende tur rundt i Vejles centrum. Vi starter kl. 19 og slutter 
kl. 21 ved posthuset på Gl. Havn.

Weekend 18.-20. VÆBNERWEEKEND i Skanderborg. Weekenden er kun for væbnerklassen 
og forhåbentlig skal alle med. Vi har planlagt en spændende weekend – og 
hvis 80% af væbnerne deltager, så vil der på et eller andet tidspunkt i løbet 
af weekenden ske noget ganske særligt, som indtil videre er hemmeligt, 
men som du absolut ikke må gå glip af - og som du helt sikkert fortryder, hvis 
du skulle gå glip af det. Indbydelsen har du fået og allersidste tilmelding er 
mandag den 14. Lejren slutter søndag, hvor vi inviterer væbnernes forældre 
og søskende på frokost – og lidt snak om sommerens sommerlejr.

Mandag den 21. Vi skal på et “gammeldags” orienteringsløb i Søndermarksskoven – med 
kort og kompas og uden GPS

. 
Mandag den 28. I dag skal vi så prøve at bruge GPS i skoven – og vi skal prøve at finde en 

rigtig skat – eller en cache som det hedder på GPS-sprog. Du kan se mere 
om skattejagt med GPS på www.geocaching.dk. I aften skal vi prøve at 
finde den cache, der hedder ”Sønderskoven – Tordenballe Skov”. Du kan 
før mødet læse lidt om det her: 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=adab4e50-
c12e-4473-bf1a-9e10bc1ee956

Nu er det for alvor blevet forår og det er lyst på møderne.  Bemærk, at mødet den 7. april starter 
allerede kl. 18!!! – men så behøver du heller ikke spise aftensmad hjemmefra. – og bemærk også, 
at mødet den 14. april foregår nede i Vejles centrum.

April byder på forårets første lejr – og det er helt vores egen.  Vi håber, at rigtig mange – allerhelst 
alle - væbnere skal med. Som du kan se, så kommer der til at foregå noget helt specielt – men kun 
hvis vi bliver mange.

I maj skal vi med på FDF Landsdel 6-lejren ”BEFRIELSEN”, som foregår 16.-18. maj i Middelfart. 
Sidste år var der 250 deltagere i ”De fortabte sjæle på kastellet” – forhåbentlig bliver vi mindst lige 
så mange i år. Du har allerede fået indbydelsen – og husk din tilmelding på et af de første møder i 
april. Du kan se billeder fra sidste års lejr her: http://fdf.dk/duil6/PWtraef07/index.htm

Endelig skal du sætte et stort kryds i kalenderen i uge 27, hvor vi skal på sommerlejr. Lejren er 
forvæbnere i Vejle 1 og vi skal til Tyskland – ca. 15 km syd for grænsen. Nogle af dagene skal vi 
sejle i kano på Trene Å, vi skal på besøg i Schleswig, i friluftsbad i Tarp og til gudstjeneste i en dansk 
kirke i Sydslesvig. Og så er der selvfølgelig alt det, som næsten al tid følger med en sommerlejr: 
indkøb i hold og madlavning på bål og på trangia, over natning i telte, sang og hygge ved lejrbålet, og 
alt det som næsten ikke er til at forklare, hvis man ikke har prøvet, men som bare er SOMMERLEJR 
i FDF. Vi håber, at I alle sammen skal med. I 2004 var vi også nede i samme område på sommerlejr 
– det var alle tiders og du kan se billeder her: http://fdf.dk/vejle1/billeder/vaebnersommer2004/index.
html

Inden sommerferien skal vi nå at færdiggøre orienteringsmærket – og det gør vi ved på mange 
forskellige måder at lave orienteringsløb. I april bruger vi et par møder på den nyeste form for 
orienteringsløb – nemlig med GPS. Senere skal vi på cykel-orienteringsløb, kano-orienteringsløb og 
bil-orienteringsløb (hvor I jo af gode grunde bliver nødt til at tage jeres forældre med som chauffører 
– mens I viser vej).

Resten af foråret byder også på en tur med FDFs sejlskib Mytilus – og så er der også en aften med 
træklatring, hvor vi kan komme rigtig højt op i træerne.

Vi glæder os til et spændende forår – og jo flere vi er – både til møderne, men i særdeleshed 
også på lejrene, jo sjovere og bedre bliver det.

Husk til alle FDF-møderne: varmt og vandtæt udetøj, dolk, KRUS og March & Lejr.  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



Endelig skal du sætte et stort kryds i kalenderen i uge 27, hvor vi skal på sommerlejr. Lejren er for 
væbnere i Vejle 1 og vi skal til Tyskland – ca. 15 km syd for grænsen. Nogle af dagene skal vi sejle i 
kano på Trene Å, vi skal på besøg i Schleswig, i friluftsbad i Tarp og til gudstjeneste i en dansk kirke 
i Sydslesvig. Og så er der selvfølgelig alt det, som næsten al tid følger med en sommerlejr: indkøb 
i hold og madlavning på bål og på trangia, over natning i telte, sang og hygge ved lejrbålet, og alt 
det som næsten ikke er til at forklare, hvis man ikke har prøvet, men som bare er SOMMERLEJR i 
FDF. Vi håber, at I alle sammen skal med. I 2004 var vi også nede i samme område på sommerlejr – 
det var alle tiders og du kan se billeder her: http://fdf.dk/vejle1/billeder/vaebnersommer2004/index.
html

Inden sommerferien skal vi nå at færdiggøre orienteringsmærket – og det gør vi ved på mange 
forskellige måder at lave orienteringsløb. I april bruger vi et par møder på den nyeste form for 
orienteringsløb – nemlig med GPS. Senere skal vi på cykel-orienteringsløb, kano-orienteringsløb og 
bil-orienteringsløb (hvor I jo af gode grunde bliver nødt til at tage jeres forældre med som chauffører 
– mens I viser vej).

Resten af foråret byder også på en tur med FDFs sejlskib Mytilus – og så er der også en aften med 
træklatring, hvor vi kan komme rigtig højt op i træerne.

Vi glæder os til et spændende forår – og jo flere vi er – både til møderne, men i særdeleshed også 
på lejrene, jo sjovere og bedre bliver det.

Husk til alle FDF-møderne: varmt og vandtæt udetøj, dolk, KRUS og March & Lejr.  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 Seniorvæbnere.
 
I Marts måned prøvede vi kræfter med kort og kompas, hvilket godt 
kan være lidt af en opgave. Vi forvildede os også ud i den mørke 
Nørremarksskov med en GPS modtager i hånden. Det var ikke helt nemt 
i nattens mulm og mørke, så måske prøver vi igen, når aftnerne bliver lidt 
lysere :-) Vi fik også startet vores lederskole op, og lærte en masse om 
kredsen og FDF. 
 
I april fortsætter vi, hvor vi slap med vores lederskole. Vejle 2. kreds har 
inviteret os til hyggeaften og sæbekassebilsløb, så vi skal også have 
bygget Vejle’s bedste sæbekassebil(er). Vi skal naturligvis også udenfor i 
det gode forårsvejr...
 
Mandag d. 31. marts - Lederskole
Mandag d. 7. april   -   Vi bygger sæbekassevil
Fredag d. 11. april   -   Hygge aften i FDF Vejle 2. kreds
Mandag d. 14. april  -  Vi skal være ude....info følger
Mandag d. 21. april  -  Vi skal være ude...info følger
Mandag d, 28. april  -  Den ene halvdel skal padle kajak - den anden skal 
klatre
Mandag d. 5. maj . Vi bytter rundt på aktiviteterne fra sidste gang...
 
Husk også at sætte kryds i kalenderen 12.-18. juli, hvor der er SeniorCity 
2008 på programmet. Se mere på www.fdf.dk/seniorcity.
 
Husk skjorten og March & Lejr hver gang.
 
Husk også at melde afbud, hvis du ikke kan komme en enkelt gang.
 
Vi ses,
Martin, 6050 4843
Søren, Jeanette, Kim og Per
 

 



Brass Band

Så er elevstævnet overstået, og flere af jer fik prøvet at dirigere et elevhold. Det blev 
en god weekend, hvor også vore elever og juniorer fik en lærerig weekend.

Forårskoncerten bliver som tidligere meldt ud søndag den 27. april i Gulkrogcentret, 
og koncerten bliver kl. 14.30. Der bliver generalprøve fredag aften den 25. 

HUSK at invitere familien, naboerne, klassekammeraterne osv. Det er sjovest at 
spille for en fyldt sal!!

Følgende opgaver ligger indtil videre i kalenderen:

2008
april 25. fredag Generalprøve alle

april 27. søndag Forårskoncert i Gulkrogcentret

Kl. 14,00 eller 14,30

alle

juni 7.

8.

lørdag

søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juni ?? ?? Grydefest alle

juli

august

26.

2.

lørdag

lørdag

Musiksommerlejr

Sted meddeles senere

tilmeldte

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

GV



Juniorafdelingen

Det ser godt ud for musikken i Juniorafdelingen. Og det er ikke blevet værre af 
at næsten alle lige har været på et rigtigt godt elevstævne. Vi havde folk med på 
næsten alle niveauer og det har været lærerigt. 

Vi er rigtigt godt spillende i Junior, når vi lige koncentrerer os. Derfor opfordres alle til 
at være mere koncentrerede, når vi er i gang om onsdagen. Husk at vi er ikke bedre 
end den mindst gode, så derfor yder vi vores bedste, og så kommer I (elever) også 
hurtigere i Brass Bandet. Vi skal stadig have det sjovt, og det bliver der også tid til. 

- Må luften være med dig! -

Tina & Jonas  

Elevafdelingen

Vi er stadig i gang med at finde repertoire til vores forårskoncert. 

Vi har endda fået endnu et par nye medlemmer, idet Julius og Victor er startet hos 
os - Victor er lillebror til Frederik fra Brass Bandet. Velkommen til jer begge! 

Dermed er vi nu 7 medlemmer hos eleverne, og Per har jo lovet at tage kage og 
sodavand med, når 10 medlemmer er i hus, så det begynder at hjælpe på det. 

Datoen for koncerten er ikke endelig fastlagt endnu, men bliver i maj måned. Husk i 
øvrigt at brass bandet spiller koncert d. 27. april i Gulkrogscentret.



Elevstævnet i Odense

I weekenden 7. til 9. marts fandt det årlige elevstævne sted - denne gang i Odense, hvor vi 
overnattede på en skole. 

Da vi ankom til skolen omkring kl 19, skulle bagagen lige på plads i de forskellige soverum, inden 
alle skulle samles og ud i de forskellige grupper. I alt var vi 25 af sted fra Vejle 1, instruktører 
og elever. Og det endda selvom vi havde afbud fra nogle, som var på instruktørkursus samme 
weekend. Det må siges at være rigtig rigtig flot! 

Lørdag startede tidligt, der var vækning allerede kl 7 og morgenmad kl 8. Derefter stod den på 
spilletid i grupperne, indtil vi fik en lækker frokost kl 12, efterfulgt af lidt pause så vi kunne hvile 
ørerne (og læberne), og få købt lidt ind i Tutten, vores slikbod. 

Eftermiddagen var også afsat til spilletid, men der blev da også lige tid til en rask fodboldkamp 
mellem niveau A og B, mod instruktørerne - gæt selv hvem der vandt :-) Så fik vi lidt 
eftermiddagskaffe og så var Cirkus Skunk på besøg og lavede en sjov forestilling. Blandt andet 
med sin lille bæver, men også et bevis på at én mand faktisk kan spille på banjo, sousafon (en 
slags tuba), og slå på trommer samtidig med at han hopper og danser. Det var ret sjovt.

Efter aftensmaden blev instrumenterne pakket væk og der var leg og ballade på skemaet i stedet. 
Søndag var koncertdagen, og formiddagen gik med at finpudse alle numrene inden frokost og 
nedpakning. Derefter var der kun tilbage at fyre den af til koncerten!
 
Tak for et rigtig godt elevstævne og på gensyn næste år!



Steelband

Youngsteel øver og øver en hel masse og kan efterhånden rigtig mange numre, og 
vi har sat sværhedsgraden lidt op, men det klarer børnene jo fint. 
 
Bluesteel øver op til en koncert vi har i Sct. Nikolaj Kirke i Vejle den 28. marts, hvor 
vi skal spille fra kl.20.30 til 21.00. 
 
Vi håber på at få en koncert i Legoland igen i år, enten i juni eller august måned, 
men dette skal der nok komme noget nærmere om senere.
 
Derudover skal begge hold spille til en koncert i Hammerbakker, som ligger lidt uden 
for Tørring. Vi skal spille en halv time mellem kl.19 og 20.
 
Hvis I, der er i steelbandafdelingen, har nogle forslag til nogle numre, I gerne vil 
spille - eller har nogle noder, I gerne vil spille, er I meget velkomne til at sige det 
eller tage dem med til Tina eller Anne en torsdag.
 





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


