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Så starter FDF op igen HURAAA HURAA

Hele den traditionelle afdeling, starter sæsonen sammen med bål 
og brand.

 

Mandag d.18/8-08 kl. 18.00-20.00

Alle børn og jeres forældre, er inviteret til en hyggelig aften, hvor 
vi blandt andet skal se, hvem jeres nye leder er. Medens jeres 
forældre får lidt info, omkring kredsens status og andre vigtige 
informationer, har lederne fundet på nogle fede aktiviteter til jer, 
som kan tage pusten fra enhver.

Vi slutter aftnen af med, lidt godt fra bålet ca. kl. 20.00.
Vi håber alle at se jer på dagen.

Med venlig hilsen
Jeres ledere     



Møde aftner i den traditionelle afdeling 2008-2009.

Tumlinge 1.år, tirsdag  kl. 17.30-19.00 på Randsborg.      
Klasseleder Morten HansenTlf: 20550007
 
Tumlinge 2.år, mandag kl. 17.30-19.00 på Randsborg.     
Klasseleder Trine Esmann  Tlf: 29726963

Pilte, mandag kl. 18.00-20.00 i Gryden              
Klasseleder  Erik Hansen   Tlf: 25294826

Væbnere, onsdag  kl. 19.00-21.00 på Randsborg        
Klasseleder Jesper Hansen Tlf: 25119819

Senior væbner, mandag kl. 19.00-21.00 på Randsborg       
Klasseleder Martin Lotzkat Tlf: 60504843

Senior, mandag kl. 19.00-21.00 på Randsborg       
Klasseleder Martin Lotzkat Tlf: 60504843

En hilsen fra Grydefesten



BRASS BAND – Kalender 2008
2008

august 12. tirsdag Hjemstavnsaften i Gårslev.

Derefter orkesterprøve

Afgang fra Randsborg kl. 18,15

alle

august 30. lørdag Formiddag: Markedsdag i Vindinggård-centret. 
Eftermiddag: Orkesterprøve

Aften: Et eller andet sjovt

alle

oktober 3.

5.

fredag

søndag

Øve-weekend

Sted meddeles senere

alle

oktober 11.

18.

lørdag

lørdag

Orkesterkursus i Tilst tilmeldte

oktober 26. søndag Orkesterprøve 16,00-20,30 alle

oktober 28. tirsdag Sidste prøve før DM alle

oktober 30. torsdag Koncert sammen med Skanderborg og Silkeborg alle

november 1. lørdag DM for Brass Bands

i Herning Kongrescenter

alle

november 21.

23.

fredag

søndag

1. weekend i instruktøruddannelsen

i København

tilmeldte

december 7, søndag Julekoncert i Mølholm Kirke alle

december 9. tirsdag Julekoncert i Ødis Kirke alle

december 16. tirsdag Julekoncert i Gulkrogcentret alle

Derudover kommer julearrangementerne på gågaden, og disse vil blive aftalt hurtigst muligt.

Instruktøruddannelsen fortsætter med alle tre moduler med 
weekenderne 21.-23. november 2008 og med 23.-25. januar og 20.-22. marts 2009.

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

Landsorkester-weekend 7. - 9. november i forbindelse med FDFs landsmøde.
Det er samme weekend Black Dyke spiller 2 koncerter i Sverige.



BRASS BAND
En til tider varm sommerferie er ved at være til ende, og en ny 
spændende sæson står for døren.

Vi mødes første gang tirsdag den 12. august kl. 18,15 i uniform. 
Se kalenderen.

Der bliver store musikalske udfordringer at tage fat på. I første omgang 
DM for Brass Bands lørdag den 1. november i Herning. I år bliver der 
også mulighed for at gentage julekoncerten i Mølholm Kirke, nemlig 
i Ødis Kirke samt i Gulkrogcentret. Her får den dog nok en lidt anden 
udformning.

Til april 2009 skal vi selvfølgelig også lave en god forårskoncert, samtidig 
med at FDF igen inviterer til koncertstævne.

Desværre var der i år så få tilmeldte til musiksommerlejren, at den ikke 
kunne gennemføres. Der bliver som lidt kompensation herpå holdt en 
weekend i begyndelsen af september, og den henvender sig specielt til 
de yngste.

Så kan vi jo i stedet tage på orkesterkursus i efterårsferien. Alle har fået 
tilsendt indbydelse via mail, så få jer tilmeldt hurtigt.

Instruktøruddannelsen fortsætter med weekends i København, og alle tre 
niveauer tilbydes. Så er der jo nogle, der skal på niveau 2, og andre kan 
starte på niveau 1.



JUNIORORKESTER OG ELEVER
Ja, så er vi klar igen.

Første øveaften bliver onsdag den 13. august på Randsborg – til 
sædvanlig tid.

Der vil i øvrigt blive udsendt nærmere besked til de enkelte omkring 
individuelle øvetider i nærmeste fremtid.

Sæt kryds i kalenderen ved weekenden 5.-7. september, hvor der bliver 
elevweekend i Højenhytten.

Vel mødt til alle til en ny spændende sæson.

STEELBAND
Så er vi klar igen – også i Steelbandafdelingen.

Første øveaften bliver torsdag den 14. august på Randsborg – til 
sædvanlig tid.

Vel mødt til alle til en ny spændende sæson.





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


