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Oversigt over
Klasser/leder August 2010 

Puslinge:
Henriette Andersen – 24626323 – henry_a@ofir.dk

Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Tumlinge:
Anne Theresa Thanning- 30716441 - anne.theresa@hotmail.com

Mandag kl. 17.30 – 19.00

Pilte:
Trine Esmann – 29726963 –  trine.esmann@live.dk

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00

Væbner
Erik „Basse“ Hansen – 25294826 - erhansen@kpmg.dk

Mandag kl. 19.00 – 21.00

Seniorvæbner & Senior
Henrik Therkildsen - 22858448 -  h.therkildsen@gmail.com  

Mandag kl. 19.00- 21.00

Kredsleder
Søren Rotbøll Jacobsen – 20840008 – rotboll@fdf.dk



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

Velkommen til en ny FDF-sæson. Denne sæson vil vores puslingemøder foregår 
hver torsdag fra kl. 17.30 til 19.00 på Badevænget 2.
Vi starter her i august måned med at lære hinanden lidt at kende, vi skal lege nogle 
lege og lave lidt mad over bål.
Så i næste måned skal vi i gang med vores første mærke, som bliver 
missionsmærket, som for tiden handler om Zambia. Vi kommer til at lave en masse 
spændende ting, så glæd jer.

Augusts  program:

D. 16. –  Mandag – Opstartsmøde med hele kredsen, mødet starter kl.18.00-20.00

D. 27. – Vi skal lege lidt lege og lave bål.

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

Hvis I ikke har mulighed for at komme til puslingemødet, 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

Simon, Lisette og Henriette.



Hej Tumlinge ☺  

Velkommen til en ny FDF – sæson! Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang 
med at lave nogle fede FDF-aktiviteter sammen med jer!

Vi mødes hver mandag klokken 17.30 – 19.00 på Randsborg (med mindre I har fået 
information om andet!)

Programmet for August:

Den 16.:  Vi holder fælles kredsopstart på Randsborg – bemærk at mødet denne 
gang er fra 18.00 – 20.00 ☺

Den 23.: Første rigtige tumlingemøde! Vi lærer hinanden bedre at kende, og får 
lavet noget guf over bål! :-D

Den 30.: Vi mødes alle sammen i Gryden! (på Parallelvej). Hvis I har en dolk må I 
gerne medbringe den til dette møde!

Husk ALTID praktisk tøj (tøj som gerne 
må blive beskidt!) og varmt tøj. Vi vil så 
vidt muligt oftest være ude!
Husk desuden også altid FDF – skjorte, 
og sangbogen March og Lejr!

Mange FDF – hilsner,
Martin og Aleksander,
Ida (28451574) og AT (30716441 og 
anne.theresa@hotmail.com)

MANDAG



Pilte
(3.-4. klasse)
Tirsdag 18:00-20:00

Halløj pilte!...
Så starter en ny FDF-sæson og vi glæder os til at have piltemøder med jer igen.

Da vi allerede er rigtig mange på pilteholdet fra sæsonstart, er det kun muligt at blive 
pilt, hvis du i forvejen er meldt ind i FDF Vejle 1. Ønsker du at blive pilt, men ikke er 
meldt ind, kan du skrive dig op på vores venteliste ved at maile navn, adresse, tlf.-
nr. og e-mailadresse til: trine.esmann@live.dk

Program august
16. Sæsonopstart – Fællesmøde på Randsborg mandag kl. 18:00-20:00 
17. Intet møde, da vi har kredsmøde dagen forinden
24. Ud i det blå. Mødet er på Randsborg.
31. Hvad skal vi lave? Mødet er på Randsborg.

På glædeligt gensyn
Piltelederne
Trine (2972 6963), Steffan (4097 1455), Bjarne 
(2179 6904), Ida, Rasmus, Jonas og Stefan

Tilmelding til at modtage mails vedr. FDF og piltemøder
Husk at hvis du ikke har tilmeldt dig til at modtage mail, når der kommer evt. 
ændringer i programmet eller praktiske oplysninger, kan du nå det endnu. Du kan 
tilmelde dig ved, at maile navn på pilt og jeres mailadresse til: trine.esmann@live.dk



Velkommen til en ny spændende FDF-sæson. Vi holder til i Gryden på Parallelvej hver mandag fra 
kl. 19 til kl. 21 – men det første møde er fælles med alle de andre og foregår på Randsborg nu på 
mandag.

Sommerlejren i 2011 bliver helt speciel. FDF Landslejr 2011 foregår fra den 7. til den 15. juli 2011 og 
på landslejrene, som foregår hvert 5. år, plejer der i hvert fald at være over 10.000 deltagere. Glæd 
dig - det er en af de allerstørste oplevelser, man kan få som FDFer. 

Så snart vi kender datoer for de øvrige lejre m.v., så skriver vi dem her i Dalposten.

Det bliver spændende at se, hvor mange væbnere, vi bliver i den kommende sæson. Vi glæder os 
til mange gode møder og lejre sammen jer.

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. Når det bliver mørkt så husk også en lygte. Husk 
også at give besked (på telefon, mail eller SMS), hvis du en aften ikke kan komme til FDF - og hvis 
det kan lade sig gøre, vil vi meget gerne have besked senest dagen før mødet.

Mandag den 16. august

Randsborg fra kl. 18-20

Fælles startmøde for puslinge, tumlinge, pilte, væbnere, 
seniorvæbnere og seniorer - og forældrene. 

Det foregår på Randsborg fra kl. 18 til kl. 20. 

Mandag den 23. august Første væbnermøde - vi mødes i Gryden kl. 19 og slutter 
samme sted kl. 21.

Mandag den 30. august Vi mødes igen i Gryden kl. 19 og slutter kl. 21.

Vi havde alle tiders væbnersommerlejr i Tyskland i uge 26 - se alle billederne fra 
lejren her: http://www.dalposten.dk/vaebner_2010/index.html

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

De andre væbnerledere er: Jan Krogager, Jesper Hansen og Elise, som er ny leder i kredsen.



Hej Senior og Seniorvæbnere

Vi vil primært være på Randsborg mandag fra 19-21 hvis ikke andet er meldt ud på 
forhånd.
Hermed et kort program for august, hvor vi lige skal lære hinanden at kende: 
 
16/8 fælles opstart på Randsborg

23/8 hockeyturnering og kagebagning, et møde hvor vi skal forsøge at lære 
hinanden at kende,.
 
husk at melde afbud hvis I ikke kan komme, 
Vel mødt, 

jeres ledere..
Henrik Therkildsen 22 85 84 48.... Mikkel Fryland 27 63 20 97





BRASS BAND

Hej alle spillemænd og -inder!
 
Først og fremmest tak for en rigtig god sommelejr.
 
Vi skal jo så småt til at have støvet instrumenterne af igen og i gang med at spille. 
Se kalenderen på næste side.

Læg mærke til at vi lige tyv-starter en lille smule, da vi faktisk sætter i gang tirsdag 
den 10/8. Skolerne starter først et par dage senere.
 
Vi har sagt “farvel” til Anne-Sofie og Mads, der begge tager en tur på efterskole. Til 
gengæld er Kenneth vendt tilbage, og Malene Nielsen har fået fornyet spillelyst og 
spiller således med efter sommerferien. Velkommen tilbage!
Marianne og Tina har valgt at stoppe i orkestret efter sommerferien, af hver deres 
årsager. 
 
Mange hilsener
Per



BRASS BAND – Kalender

JUNIORAFDELINGEN
Hej alle

Velkommen tilbage fra sommerferien. Nu er det ved at være tid til at starte op igen og få støvet 
instrumenterne af. 

Onsdag den 18. august mødes vi som sædvanligt kl. 18.30 på Randsborg. Husk at få spillet lidt på 
instrumenterne, inden I kommer, så vi ikke skal bruge hele øveaftenen på at smøre ventiler.

Mange sommerhilsner

Carl August

Datoer efterår 2010

10. august Sæsonstart, alm. prøve på Randsborg 
fra 19.00-21.30

17. august Gårslev byfest. Den efterhånden 
traditionsrige marchtur gennem 
Gårslev City, derefter hjem til prøve på 
Randsborg

Vi mødes på Randborg kl 
18.00 og kører fælles til 
Gårslev. 

4. september Y’s Men’s klubberne holder marked 
på Rosborg og på rådhustorvet, og vil 
gerne have os til at spille en koncert 
– Evt. begge steder. Da de har støttet 
vores tur til USA, kan vi næsten ikke 
sige nej.

Koncertstart ved 10.30-11.00 
tiden. 

16.-22. oktober
Uge 42 

Orkesterkursus Rosborg, Vejle

Opdateret 3/8-2010



ELEV BAND
Hej elever
Så skal vi i gang igen. 
Vi starter igen onsdag den 18. august. Og det er til den sædvanlige tid. Hvis I har nogle bekendte, 
der gerne vil spille, så er de også velkomne. 
Jeg glæder mig til at komme i gang igen, og det håber jeg også, I gør. 
Hilsen Jonas.

 

STEELBAND
Efter er dejlig veloverstået sommerferie starter steelbandet op fredag den 13. august til søndag 
den 15. august, hvor vi skal ud at sejle med Mytilus. 

Nærmere info følger.

Vi spiller første gang igen torsdag den 19. august, hvor youngsteel spiller fra kl.16.00 til 17.45 og 
bluesteel spiller fra kl.18.00 til kl.20.00.

Glæder mig til at se jer alle sammen og til at spille en masse flot musik.
MVH 
Tina Noe.



ROcK BLåT
Rock Blåt starter sæsonen torsdag den 19. august 2010 kl. 20.00 på Randsborg. 

Eventuelle spørgsmål vedr. bandet, medlemmer mv. kan rettes til Troels Bramming på telefon 
30209968.
 
USA- og Canadatur:
Nogen af medlemmerne i bandet var med i USA/Canada, hvor de sammen med steelbandet og 
nogen fra brass-bandet optrådte med stomp. Musik og rytmer på kosteskafter, spande, gryder 
og baljer samt klap og dans. Stomp var en del af koncerterne med brassbandet. Senest med 
Niagaravandfaldene i baggrunden - stor oplevelse.
 
På Hard Rock Café i Niagara opnåede Thore at røre Angus Youngs guitar, der hang oppe på 
væggen. Angus Young spiller guitar i AC/DC.
 
En anden stor oplevelse var på hvaltur at se hvalerne lege lige ud for vores båd - som om de 
lavede et show bare for os.
 
Tak for en god tur.

 

Vel mødt til en ny sæson med Rock Blåt.
 Hilsen Troels Bramming
 
Hilsen Rock Blåt og Troels



Klasseledere 2010-2011

Puslinge:
Henriette Andersen – 24626323 – henry_a@ofir.dk

Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Tumlinge:
Anne Theresa Thanning- 30716441 - anne.theresa@hotmail.com

Mandag kl. 17.30 – 19.00

Pilte:
Trine Esmann – 29726963 –  trine.esmann@live.dk

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00

Væbner
Erik „Basse“ Hansen – 25294826 - erhansen@kpmg.dk

Mandag kl. 19.00 – 21.00

Seniorvæbner & Senior
Henrik Therkildsen - 22858448 -  h.therkildsen@gmail.com  

Mandag kl. 19.00- 21.00

Kredsleder
Søren Rotbøll Jacobsen – 20840008 – rotboll@fdf.dk



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     Freddy Brauchli Jensen          75 86 94 08
Kasserer      Mogens Maaløe         75 86 24 03 
Kredsleder    Tina Skouboe Noe               31 24 24 45
Kredsleder    Steffan Esmann               40 97 14 55

Puslinge     Henriette Andersen               24 62 63 23
Tumlinge     Anne Theresa                
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  
Young Steel (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


