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Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje

Det er 1. søndag i advent, og Lasse er med far til gudstjeneste. Orglet spiller, og næsten alle i kirken 
synger med. De har fået udleveret et sangark med sangene på. Lasse sidder og leger med papiret; nu 
er det næsten foldet helt sammen. Han kan kun lige skimte nogle få linier: ”Så vi for dem, der intet lys 
kan se, kan tænde kun en lille kerte.” Hvad mon det betyder? 

Lasse sidder og ser sig omkring. Der er mange ting at se på i kirken. Billeder og figurer og præsten 
foran alteret. Der er også et vindue, hvor der er malet en mand på. Det forestiller Jesus, har far fortalt. 
Lyset skinner lige igennem Jesus i en masse farver. Det ser sejt ud, tænker Lasse. 

Ved siden af alteret står en høj, sort figur af jern. Den er lavet ligesom en kugle, og der er en masse 
små lysestager på. Lasse giver sig til at spekulere på, hvad den kan bruges til? Hov, nu sker der no-
get. Præsten har lige sagt, at hvis man har lyst til det, så er der mulighed for at tænde et lys. Far rejser 
sig: ”Vil du med op og tænde et lys, Lasse?” 

”Ja, selvfølgelig”, svarer Lasse. De går op til den sorte figur. ”Kan du tage et stearinlys i æsken?” 
spørger far. Lasse tager et lys og rækker det til far. Far tænder stearinlyset og sætter det i en af lyse-
stagerne. Der er også andre, der tænder et lys i dag. Snart lyser figuren op og ser helt levende ud. 
Lasse og far går tilbage til kirkebænken, og Lasse spørger: ”Hvem har vi tændt lys for?” 

”Det er for farmor”, siger far. ”Hun har det ikke så godt i øjeblikket. Hun savner altid farfar meget, når 
det bliver jul.” 

”Jamen, kan lyset så hjælpe hende?” spørger Lasse. 
”Lyset er et symbol på Jesus,” forklarer far. ”Når vi tænder et lys, beder vi Jesus om at passe godt på 
farmor og hjælpe hende, så hun får det bedre.” 

Lasse kigger på sit sangark. Måske er det det, linierne betyder: at vi skal hjælpe hinanden, og især de 
mennesker, som har det svært. Det gjorde Jesus jo også.

Kære Gud. Vil du hjælpe os med at tænde lys for andre? Lær os at glæde, hjælpe og tilgive andre, så 
vi kan have det godt sammen og få en glædelig jul.
 

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

ADVeNT



Program for underholdning på
Scenen på Julestuen 2009

Klasse Ansvarlig

15.30 Tumlige Martin Fredberg

16.00 Brass band elever Jonas Videbæk

17.00 Brass band Gunnar Videbæk.

18.45 Rock Blåt Rene Jensen

Tid Klasse Ansvarlig

10.00 Steel drums Tina Noe

10.45 Pilte Trine Esmann

11.15 Junior Brassband Kirstine Bilgrav

12.00 Puslinge Henriette Andersen

13.30 Væbnerne Erik ”Basse” Hansen







DU SKAL OGSÅ HÀ eT PAS :o)

Så husk og tilmeld dig denne spændende tur, 
sammen med Dalposten, December har vi 
medsendt en PDF fil som vi gerne vil have at du 
printer ud, og aflevere den i udfyldt stand til din 
leder hurtigst muligt



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

I denne måned skal vi julehygge med at lave julegaver og julepynt. På vores sidste 
møde inden juleferien skal vi spille pakkeleg, så der skal I medbring en gave til max. 
10 kr.
Så vil vi ellers ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår, vi glæder os til at se 
jer igen i det nye år og få mange flere hyggelige møder med jer.

Hvis I skal med på kredslejren, skal I huske, at sidste tilmeldingsfrist er d. 17 dec. til 
vores juleafslutning. 

Decembers program:

D. 3. –   Vi skal lave julepynt og julegaver

D. 10. – Vi skal lave julepynt og julegaver

D. 17. – Vi holder juleafslutning, Husk en gave til højest 10 kr.

JULeFeRIe

Vi starter igen efter ferien, d. 7. januar.

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 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

Thore, Søren, Lisette og Henriette.



Velkommen Tumkinge ☺  

Julen står for døren, og derfor kommer tumlingemøderne i december selvfølgelig til 
at stå i julens tegn!
Vi skal være kreative, hygge, og synge lidt julesange!

30. November: 
Vi hygger i værksteder og finder på kreative ting 

7. December: 
Kreativiteten vil ingen ende tage.. Vi hygger derfor videre i  værkstederne ☺

14. December: 
Vi holder julehygge med æbleskiver, julesange og pakkeleg ☺ HUSK at medbringe 
en gave til max 10 kr. – husk desuden også en nissehue!

21. December: 
INGEN FDF – VI HOLDER JULEFERIE!! ☺

Husk ALTID praktisk tøj, som gerne må blive beskidt og som passer til vejret, da vi 
ofte vil være udenfor, desuden skal du også altid have den blå FDF-skjorte på og 
March & Lejr med☺

Mange FDF hilsner,
Nina, Ida, Jaime, Martin(28550573) og Anne Theresa (mobil: 30716441,e-mail: 
Jegerat@hotmail.com)

MANDAG



	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.	  	  december	  	   Endnu	  et	  bålmøde	  

8.	  	  december	   ”Adder	  Badder”	  løb	  	  	  	  	  Husk	  tøj	  der	  må	  blive	  beskidt	  

15.	  december	   Julefrokost	  	  	   	  	  	  	  Husk	  og	  nissehue	  og	  en	  lille	  
	   	   	   	   	  	  	  	  lille	  pakke	  til	  maks.	  10	  kr.	  

5.	  	  januar	  	   Nytårsparole	   	  	  	  Husk	  galla	  tøj	  	  

	  

Julehilsen	  dine	  ledere	  

Trine	  tlf.	  29726963	  	  Bjarne	  tlf.	  21796904	  	  	  

Stefan,	  AS	  og	  Rasmus	   	   	  

	   	   	   	  

	  

Piltemøder	  i	  December	  
Møde	  	  tirsdage	  kl.	  18.00	  –	  20.00	  

	  

	  

	  



Nu er det snart jul - og vi har kun to væbnermøder i 
december måned.
I skrivende stund har vi netop afsluttet generalprøven til væbnernes julestueunderholdning - og det 
bliver to flotte indslag, der præsenteres lørdag kl. 12.30 på julestuen. 

Desværre måtte vi aflyse ugelejren p.g.a. relativ få tilmeldinger - vi håber det bliver sidste gang, 
vi skal aflyse en FDF-lejr, for det er rigtig ærgerligt. I har fået næste lejr-indbydelse, nemlig til 
kredsweekenden (charter-rejsen) i januar. Husk tilmelding på et af møderne i december. 

Til alle væbnerne og jeres familier ønsker vi en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til 
en ny spændende tid frem mod sommerferien, hvor der ud over kredsweekenden i januar bliver et 
par spændende lejre – og så selvfølgelig bliver højdepunktet i 2010 sommerlejren i den første uge 
af skolernes sommerferie (den 26/6 – 3/7).

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 2009 med. Husk også at give besked (på telefon, mail 
eller SMS), hvis du en aften ikke kan komme til FDF - og helst dagen før.

Fredag/lørdag 27. - 28. november Julestue på Randsborg. Der er åbent fredag fra kl. 15-20 og 
lørdag fra 10-15. Væbnerne optræder lørdag kl. 12.30.

Mandag den 30. november Mørkelege - vi starter og slutter i Gryden. 

Mandag den 7. december 
NB: start kl. 18 i Gryden

Vi skal have den store julemenu - nemlig and med sovs, 
kartofler og rødkål. Vi laver det selvfølgelig på bål.

For at nå det hele, har vi udvidet mødet med en time, så vi 
mødes allerede kl. 18 i Gryden. Slut til sædvanlig tid kl. 21.

Mandag den 14. december Juleafslutning i Gryden. Medbring den mest mærkelige gave, 
du kan finde på – værdi ca. 10 kr.

Mandag den 21. december Juleferie

Mandag den 28. december Juleferie

Mandag den 4. januar 2010 Første væbnermøde i 2010 - vi mødes som sædvanlig i Gryden.

Husk også følgende datoer:
Weekend 22.-24. januar 2010 Kredsweekend på Olufsborg og Sandbjerg ved Horsens.

Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMeRLeJR FOR VÆBNeRe

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



Hej Senior og Seniorvæbnere

7. december  Det store julemandsløb

14. december  Marcipangris & Julesmåkager 

21. december  Juleafslutning med Lille Per & god jul

  
  

 

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  
Ida: 28 45 15 74



NYT



Regionalstævnet i Vejle:
Det var første gang, vi skulle prøve at afvikle et sådant arrangement.
Der blev lavet en rigtig god indsats af mange hjælpere, og der er kommet 
mange positive tilbagemeldinger fra andre orkestre, der gik på megen 
tilfredshed med afviklingen af dagen. Tak til alle hjælpere.
Rent musikalsk gik det også godt. Vi spillede op til det niveau, vi har, 
og generelt blev der lavet rigtig gode præstationer af de 9 deltagende 
orkestre.
Dommerudtalelserne til os er udsendt til alle medlemmer af brass 
band´et.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.
Læg godt mærke til julearrangementerne, hvor tiderne nu er fastlagt.
Der bliver kun én julekoncert, nemlig i Mølholm Kirke. De 2 efterfølgende 
tirsdage vil blive brugt på at spille repertoiret til URO-turene igennem, 
samt på at se på nyt repertoire, som tages op efter nytår.

Sommertur 2010:
Det går fortsat godt med at skaffe penge til puljen, og der er hele tiden 
flere aktiviteter på vej. Derfor fortsæt med at melde jer til opgaverne, det 
kan rigtig godt betale sig.
Flybilletter er nu bestilt, og koncerter er ved at blive aftalt i såvel New York 
som i Toronto.



BRASS BAND – Kalender

2009 Opdateret 16. november 2009.

november 27. fredag Julestue på Randsborg kl. 17,00

Musik på gågaden – 18,00-20,00

Vor Frelser Kirkes lokaler kl. 17,45

ensemble

alle

november 28. lørdag Julestue på Randsborg

december 5. lørdag Musik på gågaden – 12,00-14,00

Vor Frelser Kirkes lokaler kl. 11,45

alle

december 6. søndag Julekoncert i Mølholm Kirke kl. 16,00

Derefter skal et hold til Støtte-foreningens julebankospil

alle

december 8. tirsdag Orkesterprøve alle

december 15. tirsdag Orkesterprøve alle

december 16. onsdag Juleafslutning for Musikafdelingen

Kl. 19,00 – 21,00

alle

december 20. søndag Julemusik på gågaden samt fakkeltog med Kirkernes 
Julemarch.

Mød kl. 14,45 ved Vor Frelser Kirkes lokaler. Slut kl. 
17,00.

alle

december URO - dagene 17.-18.-21.-22.-23. URO



Juniorafdelingen
Efter en fremragende optræden ved julestuen er vi nu klar til at gå ind i julemåneden. 

Nogle af junior-medlemmerne skal med ud at spille i nissetøj lørdag den 5. og søndag den 
20. december. Det bliver rigtig sjovt. 

Og så er der jo den festlige juleafslutning for hele musikafdelingen onsdag den 16. decem-
ber, hvor alle kredsens musikere skal til æbleskiver og bankospil.

Nærmere besked udsendes.

elev band
Hej Elever

Jeg synes det går super godt. Man kan tydeligt høre, at nogen øver derhjemme, men der 
er også nogle, der skal øve lidt mere. 

Julestuen var vores første rigtige koncert, og det var rigtig godt. Det kræver meget mod at 
spille foran mange mennesker, og det gjorde I bare. Nu er det rigtig snart jul, og det bety-
der, at vi skal holde en julepause. 

Onsdag den 16. december holder vi juleafslutning, og det er med bankospil og æbleskiver, 
så det bliver rigtigt hyggeligt. 

Husk at I også skal øve i ferien og I må meget gerne spille julenumre juleaften, det vil jeres 
forældre blive glade for.

Jonas



Steelband
Nu kommer den søde juletid, og sammen med den er der selvfølgelig også den årlige jul-
estue på Randsborg. Vi kan en del numre, som vi glæder os til at spille for jer.

Den 19. december kan vi opleves ved skøjtebanen i Vejle fra kl. 11.00 og frem til kl. 11.45. 
Kom og hør os spille samtidig med, at I kan opleve en masse sjove julearrangementer 
rundt om i Vejle by. 

Der er juleafslutning for hele musikafdelingen onsdag den 16. december på Randsborg 
med æbleskiver og bankospil. 

Vores sidste øvedag inden jul bliver d. 17. december, og vi starter op igen den 7. januar.

Rigtig glædelig jul og godt nytår fra Tina.

Rock Blåt
Det var spændende at optræde til julestuen. Det er altid hyggeligt, når der er mange men-
nesker, og det er en helt vild fornemmelse, når folk kan lide vores musik – og vores op-
træden.

Vi tonser videre - og det skal nok blive til noget stort.



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 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    Jonas Videbæk Bennike      28 13 66 81 
Junior Brass Band   Kristine Bilgrav-Nielsen      30 27 40 67
elev Brass Band   Jonas Videbæk Bennike      28 13 66 81
Rock Blåt     René Jensen                          26 15 54 58  
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


