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Nu er der forår igen. Hvert år når foråret kommer, bliver vi mindet om alt 
det dejlige som Gud har skabt.

Det er så utroligt, at vi kan putte et lille frø i jorden og så kommer der en 
plante op, der kan give den smukkeste blomst.
Vi kan hjælpe det lille frø ved at vande det og dermed give det næring. 
Ude i naturen klarer planterne det selv. De sår nye frø og venter så på 
sol, vand og varme. Heldigvis kommer det om foråret og vi kan se, hvor-
dan alting omkring os begynder at vokse og gro. Der bliver grønt og 
dejligt.

Først kommer de små vintergækker, krokus og påskeliljerne. Så kan 
vi begynde at så i vores køkkenhave, hvis vi har sådan en og i løbet af 
sommeren vil vi se hvordan det hele vokser og bliver så dejligt. 

I Bibelen hører vi om Gud, der skabte jorden. ”Jorden skal grønnes”, 
sagde Gud og så kom der planter og frø, træer og buske.

Gud har givet os så meget dejligt at se på og det må vi passe godt på.

Kære Gud, tak at du har skabt jorden og de mange dejlige planter, træer 
og buske. 
Tak for det lille frø vi kan putte i jorden og for den dejligt blomst der kom-
mer op.
Tak for sol, regn og varme.
Vil du passe på os og hjælpe os til at vi må passe på din dejlige og flotte 
jord.

FORÅR



Spændende fællesmøder i FDF Vejle 1
Vi har i ledergruppen besluttet at indføre en ny mødestruktur for nogle af FDF-møderne. Vi går i 
gang til februar og fortsætter indtil videre frem til sommeren 2010.

Tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer skal en gang om måneden have fælles FDF-
møde, hvor vi laver fælles aktiviteter. Det sidste FDF-møde i hver måned bliver et fællesmøde og 
det foregår normalt fra kl. 18:00-20:00.

Formålet med den ny mødestruktur er, at børnene får mulighed for at mødes på tværs af FDF-
klasserne, og at de oplever at være en del at det store fællesskab, som vi faktisk kan tilbyde i FDF 
Vejle 1. Børnene vil til disse fællesmøder blive fordelt på faste hold på tværs af FDF-klasserne.

Samtidig vil vi også involvere seniorerne, som kan bidrage med nye idéer og de kan inddrages i 
rollen som kommende assistenter og ledere. Møderne vil derfor også være en del at vores interne 
lederuddannelse. 

Endelig ønsker vi, at det sociale samvær mellem lederne styrkes, for hele tiden at gøre det 
attraktivt at være leder og assistent i FDF Vejle 1!

Datoerne for de kommende fællesmøder er:

-	 Mandag d. 26. april
-	 Mandag d. 31. maj

Mandag d. 21. juni: Sæson afslutning

Piltene, som normalt har FDF-møde om tirsdagen, skal i disse uger komme mandag i stedet for. Vi 
håber, at alle pilte vil kunne komme alligevel og være en del af de sjove og spændende møder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klasselederen.

Vi glæder os til et spændende og udfordrende forår i FDF Vejle 1.

Med venlig hilsen
Lederne for tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer i FDF Vejle 1



FDF butikken  ”Rumlerillen”
FDF butikken er åbnet igen.
Vejle 1. kreds har stadig deres egen FDF butik. Butikken er åben hver tirsdag 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.
Jeg håber vi ses i vores butik.

Mvh Steffan.
Mail: mgbredsten@hotmail.com   Tlf: 40971455   



Hej Puslinge

Her i april skal vi udenfor og nyde, at det er blevet rigtig forår. Vi skal ud i naturen og 
lege, bygge med rafter og lære at lave bål, som rigtige FDFere.

Aprils program:

D.  1. –  Intet møde-  Påskeferie

D.  8. –  Vi skal i skoven og lege.

D. 15. – Vi lærer lidt om dolkereglerne.

D. 22. – Vi skal lave bål.

D. 29. – Vi skal bygge med rafter

Da vi skal være ude hver gang, så husk altid fornuftigt tøj på til vejret og selvfølgelig 
FDF-skjorten og March & lejr-sangbogen.

Hvis I ikke har mulighed for at komme til puslingemøde, bedes I ringe, sms’e eller 
maile til Henriette på : mob.: 24-62-63-23 mail: HENRY_A@ofir.dk

Vi glæder os meget til at se jer.

MVH

Thore, Søren, Lisette og Henriette.



Velkommen Tumkinge ☺  

Efter en marts måned med masser af knob knuder og rafter, skriver vi nu
april på kalenderen. Denne måned står i forårets tegn. ☺

Programmet for marts måned:

Den 5. april: 
PÅSKEFERIE

Den 12. april: 
Råbåndsknob eller kællingeknude – kan i huske dem ?

Den 19. april: 
Forskellige forårs aktiviteter ☺
 
Den 26 april: 
FÆLLESMØDE – med pilte, væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. MØDET ER 
FRA18.00 TIL 20.00

Mødet er et BYLØB børnene skal afleveres i byparken kl. 18.00 og hentes bag 
Føtex Nørregade kl. 20.00.

Vi skal hele måneden være ude, så HUSK tøj som er både varmt og som må blive 
beskidt. 
Vi har selvfølgelig også altid den blå forbundsskjorte på og March og Lejr
med!

Mange FDF hilsner,

Nina, Ida, Martin og AT (30716441 Jegerat@hotmail.com)

MANDAG



PILTEPROGRAM APRIL

Hej Pilte…
Så skal der bygges med rafter og tov. Og vi skal på løb med biler. 
Så her skal du medbringe en mor eller far og en bil.
Husk altid praktisk tøj, da vi skal være ude til alle møderne i april.

6. Pionering
13. Pionering
20. Billøb
26. Kredsmøde i Vejle bymidte – Alle mødes i byparken kl.    
 18:00. Vi slutter bag Føtex i Nørregade kl. 20:00

På glædeligt gensyn
A.S., Jamie, Stefan, Rasmus
Bjarne (2179 6904) og Trine (2972 6963)

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme til piltemøde. 
Gerne pr. sms eller pr. mail: trine.esmann@live.dk



I marts var vi på mørketur til bunkeren, vi lavede hjemmelavet medister, vi var til Spaghettigudstjeneste 
og fællesmøde på Randsborg med sjove poster. Se nogle billeder fra vores “medister-møde” på 
næste side - og fra fællesmødet et andet sted i Dalposten.

I april bruger vi det meste af FDF-tiden på cykelture og andre aktiviteter med cyklerne. Vi skal jo 
også cykle lidt på sommerlejren, så vi træner lidt allerede nu.

Mandag den 5. Påskeferie.

Mandag den 12.

Start og slut i Gryden

NB: Husk cykler

Vi kører en fælles tur på ca. 10 kilometer, hvor vi undervejs holder en pause, 
hvor vi får kakao og kiks. Vi kører et tempo, hvor alle kan være med. Når 
lederne kan klare turen, så kan enhver af jer væbnere også sagtens klare 
den.

Husk din cykel - der skal også være lys på den og husk også cykelhjelmen. 

I aften får du 3 spændende indbydelser med hjem - til 50 km cykeltur, til pilte-
væbnertræf og til væbnersommerlejren.

Mandag den 19.

Start og slut i Gryden

NB: Husk cykler

Cykel-orienteringsløb med poster, hvor det blandt andet handler om at kende 
cykel-færdselsreglerne, der bliver en cykel-forhindringsbane m.v.

Husk din cykel - der skal også være lys på den og husk også cykelhjelmen.

Lørdag den 24. april

Start og slut på Randsborg

50 km cykeltur. Alle, som gennemfører får 50 km cykelmærket. Vi starter kl. 
9 og slutter formentlig sidst på eftermiddagen. Vi får cyklerne kørt (ved hjælp 
af venlige forældre) til et sted nær Middelfart. 

Vi cykler over den gamle Lillebæltsbro (som i øvrigt fylder 75 år den 14 .maj i 
år) og ad små veje tilbage til Vejle. Undervejs laver vi varm mad på Trangia i 
Madsby-parken i Fredericia. 

På første møde efter påske får I en seddel med tilmelding og flere 
oplysninger. 

Mandag den 26. 
NB: Vejle centrum kl. 18-20

Fælles møde for tumlinge-pilte-væbnere-seniorvæbnere-seniorer. Vi skal på 
byløb i Vejles centrum. Vi mødes derfor i byparken kl. 18, og slutter bag 
Føtex i Nørregade kl. 20. 

Mandag den 3. maj Vi starter med orienteringsløb - ikke med kort og kompas denne gang, men 
med GPS.

Noter også følgende datoer, hvor du også skal til FDF:
Fredag-lørdag 28.-30. maj FDF landsdel 6 holder Pilte-væbnertræf i Svendborg - og vi skal selvfølgelig 

med. Du får indbydelsen den 12. april. Se mere her: http://fdf-lejr.dk/ 

Søndag den 20. juni Gudstjeneste og marked i Gryden kl. 16. Sigurd Barrett deltager.

Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMERLEJR FOR VÆBNERE - Sydslesvig i kano og på cykel - og 
meget meget meget meget mere. Du får indbydelsen den 12. april. 

 



Billeder fra væbnermødet, hvor vi lavede hjemmelavet medister - og det smagte dejligt.

Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte – og har varmt 
og vandtæt udetøj, dolk, KRUS og March & Lejr 2010 med. Husk også at give besked 
(på telefon, mail eller SMS), hvis du en aften ikke kan komme til FDF - og helst dagen 
før.

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



Hej Senior og Seniorvæbnere

Mandag den 5. april. Der er ikke noget møde pga. påske ferie

Mandag den 12. april Hemmeligt møde. Medbring udetøj der må blive beskidt.

Mandag den 19. april Hemmeligt møde. Medbring udetøj der må blive beskidt.

Mandag den 26. april  Fælles kredsmøde: byløb i Vejle centrum. 
    Alle mødes i byparken kl. 18:00 og vi slutter bag Føtex i   
    Nørregade kl. 20:00.

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

Venlig hilsen jeres ledere

Jesper: 22 23 05 28, Søren: 20 84 00 08 og Ida: 28 45 15 74





Orkesterprøverne:
Vi fortsætter nu med tiden 19.00 – 21.30 og holder undervejs en pause på højst 15 minut-
ter.

USA/CANADA-turen:
Freddy har udsendt nyhedsbrev. Der står noget om betaling, rejseforsikring m.v. Følg op 
herpå.
Billetter er bestilt, og bus er bestilt. Overnatning dels på vandrerhjem, dels på hotel.
Økonomien er næsten på plads. Der vil blive en lille, nødvendig indsats i foråret, så vi kom-
mer op på 250.000 kr. indsamlet.
Afgang fra Vejle lørdag den 3. juli tidligt om morgenen.
Hjemme i Vejle igen søndag den 18. juli om aftenen.
Der følger yderligere faktuelle oplysninger.
For at aktivere alle på turen vil vi have arrangeret et stompshow, hvoraf brass band´et 
også bliver en del.

Indtægtsgivende opgaver:
Træfældning: Vi har været i gang i Højen skov og er ikke færdige. Vi fortsætter, og der er 
yderligere et par steder, der skal hentes træ.
Poseuddelingen i marts måned er afsluttet.
Der kommer også et parti beredskabsmapper, der skal samles. Tidspunkt kendes dog 
endnu ikke.

Årsmøderne i Sydslesvig:
Finder sted 29.-30. maj. Der er nu kommet tilmelding, og vi skal så have fundet nogle as-
sistenter, for de, der ikke kan komme med.

Weekend:
Øve-weekenden bliver 16. – 18. april. Forårskoncerten bliver formentlig søndag eftermid-
dag, når vi kommer hjem. I skrivende stund er det ikke helt på plads.

Sigurd Barrett:
Vi skal lave gudstjeneste i Gryden sammen med Sigurd søndag den 20. juni.
Familiegudstjeneste i Gryden kl. 16,00. Derefter boder.
Jazzgudstjeneste om aftenen. Begge med Sigurd Barrett – og os

Grydefest:
Den traditionelle grydefest sammen med de andre uniformerede korps bliver torsdag den 
10. juni. Herom senere



BRASS BAND – Kalender

Juniorafdelingen
Hej alle sammen

Så er vi vel hjemme fra et super sjovt elevstævne, hvor vi fik spillet en masse og også rykket os en 
hel del musikalsk. 

Så er det bare med at klø på med repertoiret til forårskoncerten, som vi også nu har fundet en 
dato for, nemlig allerede søndag den 18. april. 

Det er nu, alt det tekniske skal sættes på plads derhjemme, så vi kan få gjort musik ud af det til 
koncerten.

Med venlig hilsen
Carl August

16.- 18. april Brass band weekend, hvor det er foreslået af få Kristian Stenstrup 
om lørdagen

18. april Forårskoncert. Formentlig denne dag. Efter hjemkomst fra 
weekenden.

Torsdag den 13. maj
Kristi Himmelfartsdag

Friluftsgudstjeneste ved Børkop Vandmølle

29. – 30. maj Danske årsmøder i Sydslesvig

Torsdag den 10. juni Grydefest med ”de uniformerede ungdomskorps”

Søndag den 20. juni Familiegudstjeneste i Gryden kl. 16,00
Derefter boder
Jazzgudstjeneste om aftenen
Begge med Sigurd Barrett – og os



ELEV BAND
Så er det blevet forår, og det betyder bl.a. en forårskoncert. 

Vi prøver at få den lagt søndag eftermiddag den 18. april. Så hvis der er indvendinger hertil, skal 
det komme hurtigst muligt. Og for at vi kan levere den bedst mulige præstation, kræver det også, 
at man er vel mødt onsdag aften klokken 18.30. 

Der har været en del afbud på det sidste, hvortil jeg ikke kender årsagen, men det er sjovest for 
alle, hvis vi er fuldtallige. 

Hvis det er fordi tidsrummet 18.30 – 20.00 er utilstrækkeligt, må det bringes på bane og det skal 
ændres til tidligere. 

Bortset fra dette så gør eleverne et rigtigt flot stykke arbejde og der er masser af potentiale hos 
alle 4. Dvs. Natasja, Emilie, Gustav og Julius. Glæder mig til næste onsdag.

Jonas

 

Steelband
Vi øver frem mod vores forårskoncert. Forårskoncerten bliver i år afholdt den 18. april 

Lidt om turen til USA:
Der kommer en øvedag/weekend, hvor alle der spiller multimusik sammen med dem der spiller i 
junior og elev brassbandet skal lave et stomp nummer. Fra steelbandet er det Lasse Koch, Mads, 
Nina, Jeppe, Laura samt undertegnede, der skal med.

Siden sidst:
Vi har været på Balle Fri og Efterskole, hvor vi spillede og viste vores tønder frem. Samme aften 
kom nogle af eleverne fra skolen (+ nogle forældre) på besøg ved vores øve-aften. 

Mange hilsener fra Tina Noe



Rock Blåt

Farvel til René – og goddag til Troels!

Det var dejligt, at vi kunne få Thores far, Troels Bramming, til at overtage ledelsen af Rock Blåt. 

Så vi kan med glæde konstatere, at rockmusikken lever i bedste velgående i FDF Vejle 1 – og at 
de unge musikere knyr på med krum hals!

Om de kan nå at få et nummer eller to klar til forårskoncerten søndag den 18. april vil vise sig….!



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     
Kasserer      Mogens Maaløe,         75 86 24 03 
Kredsleder    Tina Skouboe Noe               31 24 24 45
Kredsleder    Steffan Hansen               40 97 14 55

Puslinge     Henriette Andersen               24 62 63 23
Tumlinge     Anne Theresa                30 71 64 41
Pilte tirsdag    Bjarne Berthelsen               21 79 69 04
Væbnere     Erik Hansen                25 29 48 26
Seniorvæbnere   Jesper Hansen                  22 23 05 28
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  
Steel Band (12-14år)  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 

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



Klasseledere 2009-2010

Seniorer
Leder: Søren  
mail: soeren.jacobsen@autohuset-vestergaard.dk  
tlf: 20840008

Seniorvæbner mandag.
Leder: Jesper  
mail:  jesperbhansen@aab-net.dk  
tlf: 22230528

Væbner (gryden) mandag.
Leder: Basse  
mail: erhansen@kpmg.dk  
tlf: 25294826

Pilte tirsdag
Leder: Bjarne  
mail :  gllandevej13@privat.dk 
tlf: 21796904
            
Tumlinge mandag
Ledere: Anne Theresa  
mail: jegerat@hotmail.com  
tlf: 30 71 64 41

Puslinge torsdag
Leder: Henriette  
mail: henry_a@ofir.dk 
tlf: 24626323

Kredsleder
Steffan  
mail: mgbredsten@hotmail.com  
tlf: 40971455


