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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



esajas forudsagde Jesu komme. 
Hvad er vigtigt for dig i julen i dag?
Når man bor i Danmark, har man svært ved at forestille sig at fejre jul et sted med 
sol, lys og varme dagen lang. Vi synes, at når det er jul skal der også være mørke 
og kolde dage. Vi drømmer altid om sne når vi nærmer os julen og hører man 
vejrudsigten i fjernsynet, så snakker de meget om eventuelt sne til jul. Det synes vi 
hører med.
Julen har både noget med mørke og lys at gøre. Det kan være en fordel at være 
dansker og bo i Danmark i december for der er nemlig mørkt og så har vi måske lidt 
nemmere ved at forstå, hvad det er Esajas siger i dagens bibelvers.
Han siger noget om et folk der vandrer i mørket og imens de går der i mørket skal 
de se et stort lys, det lys skal skinne for dem.

Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i 
mørkets land.

Jesus skulle komme til verden og skinne for folket, sådan at de kunne finde den 
rigtige vej og gå på den. Vi har jo brug for lys for at komme de rigtige steder hen.

Det er ret fantastisk, at Esajas kan sige disse ting mange hundrede år før Jesus 
egentlig bliver født. 
Esajas var en profet og hans arbejde var at give beskeder fra Gud til mennesker. 
Gud vil gerne sige noget til os mennesker og det har han brugt blandt andet Esajas 
til.

Det er vigtigt for os at holde fast i julens egentlige midtpunkt – nemlig Jesus. Jesus 
blev født julenat og derfor holder vi jul. Jesus er lyset, han skinner for os mennesker. 
Vi tænder lys her i den mørke tid og det er jo for at kunne se noget, men også for 
at hygge os sammen. Når vi tænder lys i juletiden, så må vi huske på Jesus. Jesus 
blev født for at vi mennesker skulle kunne finde vej til Gud.
 
 

Glædelig jul!



Kalender info.

Kredsweekend ”Reb & Rafter”.................................23 - 25/1 2009           
Sommerlejr på Kildegården ”Reb & Rafter”............27/6 - 4/7 2009
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Så nærmer tiden sig!!!!!!! Dog skal vi lige holde juleaften og skyde det 
nye år ind, men så er det også tid til at komme på kredslejr. Så tag dine 
venner i hånden og pak tasken, for denne lejr må du ikke gå glip af.   
 
I år er temaet flygtning. Så tænker du nok: nåh, ja et kedeligt emne, men 
nej! Vi skal bl.a. forhandle med den jyske mafia, komme igennem en 
masse prøvelser, se hvad papkasser kan bruges til og bare have det super 
sjovt sammen.  
 
 
Dato: 23. – 25. januar 2009 

Tid:   Vi tager alle sammen af sted fra Randsborg kl. 18:00 (Husk: 
du skal have spist aftensmad hjemmefra).  
Afhentning på Sandbjerg, søndag kl. 14.30  Der vil være kaffe og 
kage til mor og far.  

Sted: Sandbjerg, Tusdamvej 5, Sondrup, 8350 Hundslund. 
Skulle der blive brug for telefonisk kontakt under lejren, kan der   
ringes til Bjarne Berthelsen 21796904 eller Tommy Jacobsen 
40627266 

Pris:  200 kr. som skal betales sammen med tilmeldingen. 
Tilmelding: Dine ledere skal have den senest den 8. januar 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding til åres fedeste lejr. 
 
FDF-Klasse 
 
Forældres underskrift: 
 
Bemærkning: 
 
Mor/Far vil gerne være tante. Navn / Tlf.: 
 
Jeg vil gerne bage kage: 



Hej Puslinge

I December måned starter vi på kunstnermærket, vi skal blandt 
andet male billeder til Randsborg, lave pynt til juletræet, og den 
sidste gang inden jul skal vi rigtig julehygge med julemusik, 
æbleskiver og selvfølgelig pakkeleg (medbring en gave til max. 
10 kr.).

Decembers program:
 
D. 4. - Male billeder
D. 11. - Lave julepynt
D. 18. – Juleafslutning – medbring en gave til max 10 kr.

HUSK kære forældre!
Da vi skal være ude hver gang, bedes I sørger for at børnene 
altid har fornuftigt tøj på, det vil sige varmt tøj, regntøj osv. alt 
efter vejret. De skal selvfølgelig også have FDF-skjorten og 
sangbogen med.   

Glæder os til at se jer.

Hilsen 

Henriette 24 62 63 23, Søren og Sabrina

Glædelig Jul





Hej Tumlinge☺

Så er det tid til den måned mange af os venter på år efter år. Nu 
er det snart julens tid, med hemmeligheder over for hinanden og 
hygge. Det skal vi selvfølgelig ikke glemme, selvom vi er til FDF
DECMBER måned ser sådan ud:

1/12 Jule hemmeligheder
8/12 jule hemmeligheder
15/12 Juleafslutning pakkeleg
22/12 Juleferie

HUSK: Praktisk udendørs tøj til hvert møde, forbundsskjorte, 
March & Lejr evt. lommelygte.

Med venlig hilsen
Mathias, Kathrine, Malu og Trine.

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

mANdAG

Glædelig Jul



Hej Tumlinge  

Tirsdag d.2 : Juleguf
 
Tirsdag d. 9 : Juleklip
 
Tirsdag d. 16: Julehygge inden vi går på juleferie !
 
 
 
Husk at melde afbud til Morten,  
tlf. 20 55 00 07, hvis i ikke kommer .

Med venlig hilsen fra jeres ledere: 
Stefan, Nadja, Morten, Jacob

TIrSdAG

Glædelig Jul



Midt i november havde vi ugelejr - og 19 pilte deltog. Fredag aften omdannede vi 
Randsborg til en strand på Hawai - blandt andet med rigtig strandsand, solvarme og 
et “hav” med over 5.000 liter dejlig, tempereret vand. At der blev plasket så meget 
med vandet, at vi måtte feje vand ud af Randsborg ñ ja, det må vi hellere holde som 
en hemmelighed. 

Alle piltemøderne i den kommende tid foregår i Gryden kl. 18-20. 
Fredag/lørdag 28. - 29. november Julestue på Randsborg. Der er åbent fredag fra kl. 15-

20 og lørdag fra 10-15. Vi skal optræde fredag kl. 19.15 
- og vi mødes kl. 19.00, så vi er sikre på, at vi er klar.

Mandag den 1. december Vi afslutter skovmandsmærket med den store 
EKSAMEN. Vi regner selvfølgelig med, at alle består ñ 
men der bliver en prøve, hvor du skal bevise, at du har 
fortjent skovmandsmærket.

Mandag den 8. december I dag er overskriften for piltemødet “mørkelege” ñ og det 
bliver både sjovt og måske også lidt uhyggeligt.

Mandag den 15. december Juleafslutning. Vi spiller pakkespil på en ny måde. 
Medbring den mest mærkelige gave, du kan finde på ñ 
værdi højst 20 kr.

Mandage den 22. og 29. 
december

Juleferie.

Mandag den 5. januar Første piltemøde i 2009. Sidste tilmelding til 
kredsweekenden, så husk det. 



Du skal også til FDF følgende datoer:

Weekend 23.-25. januar 2009 Kredsweekend på Olufsborg og Sandbjerg ved Horsens. 
Tag tilmelding med på et af møderne i december - og 
allersenest den 5. januar.

Søndag den 29. marts 2009

  

-en FDF-dag i Vejle ñ med måske 3.000 deltagere i alt. 
Vi skal selvfølgelig også være med til arrangementet, 
som byder på både løb, leg og skattejagt.

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. 

Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte og har varmt og vandtæt 
udetøj, dolk, lygte, KRUS og March & Lejr 2008 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 

Så er julestuen veloverstået, og vi er nu i december måned, så vi 
skal selvfølgelig hygge rigtig meget med både film og marcipan 
☺ Vi skal dog også ud og tonse lidt en enkelt gang ☺

3/12 Filmaften
10/12 Hemmeligt møde – husk udetøj!
17/12 Juleafslutning – alle skal huske en gave til pakkeleg til 
max 10 kr. og en nissehue ☺

Husk altid at melde afbud hvis I ikke kommer, og husk også altid 
udetøj!
Hvis der er sne, så medbring også gerne kælk ☺

Mvh jeres ledere
Ida
Jesper 22230528
Jeanette 28290515
Mads 22837085

Glædelig Jul



Seniorer og Seniorvæbnere 

Julen er startet, og vi har haft juleovernatning på Randsborg, men her stopper julen 
ikke for os. Vi skal i den kommende måned jule igennem.

01.12  Vi ser Julekalender kl.18-21
  Vi starter med at spise risengrød til aftensmad

08.12  Vi ser Julekalender kl.18-21
  Vi starter med at spise risengrød til aftensmad

15.12  Juleafslutning
  Husk en gave til maks. 5 kr. til pakkespil

Med venlig hilsen 

Jeanette Arenkiel Grevy 28290515
Martin Lotzkat 60504843, 
martin@lotzkat.dk
Per Iversen 24477268
Anna Theresa, Kim Olsen
Søren Rotbøll Jacobsen 20840008 
rotboll@fdf.dk

  Månedens smukkeste senior: 

 
Thore viser her sit flotte selvpotræt 
 
Send dit bud på næste måneds 
senoir/seniorvæbner på rotboll@fdf.dk 
Skriv en kort tekst med begrundelse.  
 

  Duil6 Cup 2008 

 
Vi var den 7. november til Duil6 Cup 
i DGI Huset i Vejle, hvor vi stille 
med to hold, som hed henholdsvis 
Team Søvning og FC Træt. Vi 
kæmpede mod andre hold fra 
landsdel 6 om at vinde 
vandrepokalen, men desværre kom 
vores hold navne til at passe. Vi 
vandt ikke, men havde en sjov dag 
med efterfølgende fest i Vejle 2.   
 



brASS bANd

dm for brASS bANdS:
Vi har så igen været til DM – efter i en lang årrække ikke at have deltaget. Det var 
en spændende dag med rigtig meget god musik. Vi følte nok selv, at vi ikke spillede 
det bedste på dagen, men at de to for-koncerter egentlig var gået bedre. Derfor var 
vi heller ikke rigtig tilfreds med resultatet. Ved evalueringen var alle dog enige om, at 
det havde været et par meget spændende opgave at arbejde med, og at forarbejdet 
har været med til at udvikle den enkelte spiller.
Der er lige nu kommet en CD med vore 2 numre. Det hører I mere om.

Instruktøruddannelsen:
Vi havde tilmeldt 5 til uddannelsen og ved fristens udløb var der kun i alt tilmeldt 10 
personer. Det var ikke nok til at gennemføre den, og derfor bliver uddannelsen ikke 
videreført i denne sæson. Det er en skam.

Julemusik på Strøget:
Vi skal på gaden med alle mand 2 gange i december nemlig lørdag den 6. og sødag 
den 21. Sørg at ikke at love jer væk til andre ting. Til gengæld har vi valgt at holde 
helt ”spillefri” i weekenden 13.-14. december.
Der skal jo selvfølgelig laves URO-hold i ugen op til jul, og tilmeldingslister er udlev-
eret, hvorefter holdene bliver sat sammen.

Julekoncerter:
Ellers har vi de 3 julekoncerter, vi arbejder på – nemlig i Mølholm Kirke, Ødis Kirke 
og i Gulkrogcentret.

Juleafslutning:
Der er fælles juleafslutning for musikafdelingen onsdag 17. december.

2009:
Efter nytår starter vi op igen tirsdag den 6. januar kl. 19,00.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul - og et godt nytår.



december 6. lørdag Julemusik på Gågaden

Eftermiddag

alle

december 7, søndag Julekoncert i Mølholm Kirke kl. 16,00 alle

december 9. tirsdag Julekoncert i Ødis Kirke

kl. 19,00 eller 19,30

alle

december 16. tirsdag Julekoncert i Gulkrogcentret - aften alle

december 17. onsdag Juleafslutning for musikafdelingen

Kl. 19,00 – 21,00

alle

december 21 søndag Julemusik på Strøget – eftermiddag

Nok også med Kirkernes fakkeltog

alle

Der er URO-hold på Strøget 5 dage – nemlig 18.-19.-20.-22.-23. december.

Alle dage mellem kl. 16,00 – 18,00. Den 20. dog 14,00 – 16,00.

Der laves speciel plan for URO-holdene.

2009

februar fredag

søndag

Brass Band weekend

tid og sted følger

alle

marts 13.

15.

fredag

søndag

Elevstævne tilmeldte

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

brASS bANd – Kalender



Junior
Så er den glade juletid lige for døren, men den starter jo først rigtigt, når vi har spil-
let på julestuen. En god tradition, som vi alle elsker. I år skal vi spille fredag klokken 
15.30. Og I bliver nødt til at øve derhjemme, og I ved vist godt selv hvorfor. Hehe. 

Der kommer jo flere arrangementer i december måned, som vi skal deltage i, og det 
bliver som altid hyggeligt. Det bliver koldt, sørg altid for at have godt med tøj på in-
den under nissetøjet. Og måske lidt øvelse i at gå med træsko og spille vil være en 
fordel. Denne sæson slutter med den årlige juleafslutning den 17. december, med 
bankospil og hele moletjavsen.

/Lederne

elevafdelingen
Så er det juletid, og det smitter naturligvis af på den musik, vi spiller for tiden. 

Vi har spillet en lille koncert på julestuen og bruger resten af julemåneden til at 
prøve lidt forskellige andre numre af. 

Hele musikafdelingen holder fælles afslutning onsdag den 17. december. Tidspunk-
tet er dog denne dag kl 19.00-21.00 - og instrumenter skal ikke medbringes!

Ellers er der kun tilbage at sige tak for i år, og rigtig glædelig jul til jer alle.



Steelband
I starten af november var vi ude på Vrigsted Efterskole for at give en koncert. 
Malene, som tidligere har været aktiv i musikafdeling, går på skolen, så vi fik lokket 
hende til at spille med på et nummer (til stor jubel fra hendes kammerater). Ud over 
at levere en rigtig flot koncert fik vi fortalt lidt om vores olietønder, og skolens elever 
fik mulighed for at prøve at spille på dem efter koncerten.

Vi øver stadig på en række julenumre, og vi glæder os til at spille julemusik med 
sprøde, caribiske rytmer og klange på julestuen.
Når dagene med julestuen er vel overstået, har vi en enkelt gang til at øve, inden vi 
skal give koncert nede ved gågaden (ved skøjtebanen). Det foregår lørdag den 6. 
december….tidspunktet ligger ikke fast endnu.

Så går vi i gang med at øve op til en koncert i Smidstrup kirke den 25. februar 2009. 
Her skal vi sammen med elever og junior levere musikken til en gudstjeneste. Mere 
om det senere ☺

Vores sidste øvedag inden jul er den 11. december.
Onsdag den 17. december holder vi juleafslutning sammen med resten af 
musikafdelingen kl. 19.00.
Vi starter igen efter nytår den 8. januar.

Husk også at der er Kredsweekend den 23.-25. januar.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle fra Tina Noe
Glædelig Jul




