
februar  2009

LINK  TIL KLaSSerNe:

PuSLINGe

TuMLINGe MaNDaG 
 
TuMLINGe TIrSDaG

PILTe

VÆbNere

SeNIOr VÆbNer

MuSIK afDeLINGeN



Tirsdag, d. 20. januar døde Lis Andersen, og fredag den 23. januar tog vi afsked 
med hende i Mølholm kirke ved en smuk højtidelighed, hvor fanevagten stod ved 
hendes kiste, og hvor sange fra March og Lejr gav ny mening, fordi de ikke blot kan 
synges, når vi fester og er glade, men også, når vi sørger. 

Lis har været en af kredsens faste støtter gennem mange år, idet hun var mor til 
fire børn, som alle har været eller er medlem af kredsen: Winnie, Mikkel, Lisette 
og Henriette. Desuden var hun Torbens livsledsager og støtte gennem hele sit 
voksne liv, og hendes eget bidrag til kredsens ve og vel har bl.a. været som tante på 
sommerlejre og som julestue-medhjælper. 

Vi, der har kendt Lis, føler et stort savn, og vores tanker og dybeste medfølelse er 
med hele familien, som har mistet sit samlende midtpunkt. Vi ønsker, at vi aktivt 
kan få lov at vise vores deltagelse over for især Torben, Henriette og Søren, når de 
vender tilbage til arbejdet i kredsen igen.

Æret være Lis Andersens minde

På kredsens vegne

Bente Møller 

TIL MINDe



SKaTTeJaGT  fOr  aLLe  I fDf VeJLe 1

Mandag den 2. februar 2009 mødes alle FDFere i Vejle 1 
til skattejagt. Vi bliver delt op i hold og dyster i skattejagt 
- og der er selvfølgelig præmie til de bedste hold.
Det foregår på Randsborg kl. 18.30-20.00 - husk 
udendørs tøj, for skattejagten er selvfølgelig ude. 
Skattejagten er ugens FDF-møde, så der er IKKE 
almindelige møder i klasserne i den uge.

Imens alle børn er på skattejagt inviteres forældrene til...

GeNeraLfOrSaMLING
Vi vil hermed invitere alle forældre til generalforsamling. Det foregår samtidig med skattejagten - 
men forældrene behøver ikke udetøj, for vi holder generalforsamlingen inde på Randsborg.
Der vil blive fortalt om hvordan det er at være forældrerepræsentant i FDFs bestyrelse, samt hvad 
der forventes og hvad arbejdet består af.
Derudover vil der blive fortalt om hvordan det går i kredsen, med økonomi, støtteforening, Højen 
hytten, Middelgrunden og Randsborg. Der bliver mulighed for at berøre et par aktuelle emner som 
”Fremtiden for hytten i Højen” og ”Skal vi bygge til på Randsborg”. 
Og så er der rig mulighed for at komme med en masse spørgsmål. Det er en oplagt mulighed for at 
være med til at skabe gode rammer for børnene, samt stille spørgsmål til emnerne.. 
På generalforsamlingen skal vi have valgt forældrerepræsentanter til bestyrelsen. Vi håber, at nogle 
af forældrene vil gå ind i dette arbejde - for uden bestyrelse intet FDF-arbejde.
Vi håber at se jer alle sammen til dette møde - og selv om der er valg til bestyrelsen på dagsorde-
nen, så håber vi meget at se også de forældre, som ikke for tiden har tid og energi til at gå ind i 
bestyrelsen - det er naturligvis frivilligt.
Hvis du på forhånd gerne vil vide noget om bestyrelsesarbejdet i FDF, kan du kontakte et af besty-
relsens medlemmer - eller bestyrelsens formand Torben Elbek på tlf. 40 26 34 75.
MVH 
Bestyrelsen for FDF Vejle 1



fDf butikken er også åben i ´09.

Vejle 1. kreds har deres egen FDF butik. Butikken er åben hver mandag 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.
FDF butikken har indtil videre fået navnet Rumlerillen.
Jeg håber vi ses i butikken.

Mvh Steffan



Kalender info.

Sommerlejr på Kildegården ”Reb & Rafter”............27/6 - 4/7 2009

Spørgsmål ring til Steffan tlf. 40971455



KreDS WeeKeND



Hej Puslinge

Programmet for Puslingene er grundet særlige omstændigheder 
ikke blevet færdigt til deadline, men vil blive uddelt på første 
møde i februar.

 
Husk, at der er fælles kredsmøde og generalforsamling mandag 
d. 2. februar.

Vi holder ferie i uge 7.

Husk altid varmt udetøj, FDF-skjorten og sangbogen.

Mvh
Puslingelederne
Hilsen jeres ledere

Søren, Sabrina og Henriette (24626323) 



Hej Mandags -Tumlinge

Febuar ser sådan ud..

    2/2   Kredsmøde
    9/2   Vinterferie
 16/2    Vi varmer op til fastelavn
 23/2    Fastelavn kom udklædt

HUSK: Praktisk uden døres tøj til hvert møde, forbundsskjorte, 
march og lejr evt. lommelygte.

Med venlig hilsen
Mathias, Nina, Kathrine, Malu og Trine.

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

MaNDaG



Tumlinge tirsdags program

2/2   Mødet er flyttet til mandag 18.30 hvor hele kredsen skal på    
skatte jagt. (generalforsamling)
10/2 Vinterferie
17/2 Mad over bål (alle forældre er inviteret til mødet)
24/2 Fastelavn er mit navn
3/3   Kend din egen by

Husk at have godt med tøj på og gerne en lygte her i det mørke 
halvår da vi skal være meget udenfor.

Vel mødt.
Mvh  dine ledere

Kontakt: Bjarne Berthelsen  Tlf. 21796904

TIrSDaG



Mandag den 2. februar på Randsborg Kredsmøde for alle i FDF Vejle 1 - og også for jeres forældre. Det foregår 
på Randsborg kl. 18.30-20.00.

Mens alle børn i FDF Vejle 1 er med til en spændende udendørs skattejagt, 
så inviterer vi forældrene til FDF Vejle 1’s generalforsamling, hvor man 
kan høre mere om kredsens arbejde, og der skal også være valg af 
bestyrelsesmedlemmer. 

Mandag den 9. februar Vinterferie.

Mandag den 16. februar ved Vinding 
Kirke

Vi fortsætter med kirkemærket. Vi mødes kl. 18 ved Vinding Kirke og slutter 
samme sted kl. 20. 

Søndag den 22. februar ved Mølholm 
Kirke

Fastelavnsgudstjeneste i Mølholm Kirke kl. 10. Du må gerne tage resten af 
familien med i kirke. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning - og så er der 
også uddeling af kirkemærket.

Mandag den 23. februari Gryden Vi fortsætter nu med mørkemærket og i dag skal vi lave olielamper af 
syltetøjsglas. Medbring to glas - de skal have forskellig størrelse, sådan at 
det ene glas kan gå ned over gevindet på det andet glas - men det må ikke 
være så stort, at det kan gå ned over selve glasset. Hvis den forklaring er 
uforståelig, så spørg på et af møderne inden. 

Mandag den 2. marts i Gryden Vi fortsætter mørkemærket. Alle skal prøve tre aktiviteter: lave et 
månekompas, lave et stjernetegn i fyrfadslys og prøve lygtesignalering. I 
har prøvet en af tingene og i dag skal vi lave de to andre ting.

 Du skal også til FDF følgende datoer:

Lørdag den 28. marts holder vi piltelejr - 
og om søndagen den 29. marts 2009 skal 
vi med til 

en FDF-
dag i Vejle med løb, leg og skattejagt ñ med måske 3.000 deltagere i alt.

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 

Mandag den 2. februar
Dette er et fælles FDF møde i kredsen. Mens vi laver nogle aktiviteter
udenfor, inviteres jeres forældre til generalforsamling indenfor på
Ransborg.
Mødet starter og slutter på Ransborg fra klokken 18:30 til 20:00

Onsdag den 11 februar.
VINTER FERIE intet møde

Onsdag den 18 februar.
Tønde maling og dekorations møde. Husk at tage tøj på, i må male i på 
mødet.

Onsdag den 25 februar.
Fastelavns møde. I må godt komme udklædt til dette møde. 

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

Venlig hilsen jeres ledere
Jesper: 22 23 05 28,
Mads: 22 83 70 85, 
Ida og Christina



Seniorer og Seniorvæbnere 

Mandage kl. 19.00 – 21.00 på Randsborg

Mandag d.    2. februar Fælles kredsmøde samt 
generalforsamling for forældre. Bemærk tidspunktet er kl. 18.30 – 
20.00

Mandag d.   9.  februar Vinterferie

Mandag d. 16.  februar Forberedelse til fastalavnsfest for 
tumlingene

Mandag d. 23. februar Fastelavnsfest for tumlingene – 
                  Bemærk tidspunktet er kl. 17.30 – 19.00

Mandag d.  2. marts Førstehjælp

Husk at melde afbud til Martin på 27771684, hvis du en dag ikke 
kan komme.

Mvh
Lederne



braSS baND
elevstævne:
Der er nu sendt indbydelser ud til elevstævnet i Grindsted i marts måned. 
Vi skal her også bruge instruktører, og der er også sendt invitation ud hertil. 
Måske skulle du overveje at tage med her.

arbejds-weeked:
Vi har aftalt vor arbejds-weekend lidt senere i år – nemlig 20. – 22. marts. Det 
bliver afpudsning inden koncertstævnet. Vi har spurgt i Lunderskov om at være 
der igen og venter lige nu på svar, men weekenden ligger fast.

Koncertstævnet:
Indbydelse til koncertstævnet er nu kommet, og vi regner jo med at skulle af 
sted. Vi satser i år på et mere show-orienteret program. Det skal nok blive 
sjovt. Koncertstævnet bliver i år i Flensborg på Duborgskolen lørdag den 28. 
marts.

Ledermøde:
Der er aftalt ledermøde onsdag den 4. februar kl. 20,30 på Randsborg. Det er 
efter elev- og junior-aftenen, og alle der er fyldt 15 år kan deltage.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges. Der er dog forskellige arrangementer, der 
ikke er aftalt på plads. En del vil blive aftalt på ledermødet.

Sommertur 2010:
Der arbejdes stadig på turen med program og med at finde økonomi. Mere 
foreligger på ledermødet.

forårskoncert/Koncertfest:
Dato fastlægges på ledermødet, men det bliver efter koncertstævnet.



braSS baND – Kalender

Opdateret 19. januar 2009.

2009

marts 13.

15.

fredag

søndag

Elevstævne tilmeldte

marts 20.

22.

fredag

søndag

Brass Band weekend

i Lunderskov

alle

marts 28. lørdag Koncertstævne på Duborgskolen i 
Flensborg

alle

april ?? søndag Forårskoncert/koncertfest alle

april 24.

26.

fredag

søndag

Grenland International Brass Festival

Med bl.a. Black Dyke Band

??

maj 16. lørdag March- & Hymntune Contest i Silkeborg skal vi med??

maj 30. lørdag Aalborg Musikkonkurrence Skal vi med??

juni 6.

7.

lørdag

søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juli 4.

11.

lørdag

lørdag

FDF MUSIK 2009 tilmeldte

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



Juniorafdelingen
Som jeg før har nævnt, er jeg interesseret i, at vi deltager i www.aamuk.dk, der er en konkurrence 
i Ålborg sidst i maj. Brass Bandet satser også på deltagelse. 

Vi skal ikke deltage for at vinde konkurrencen, men for at vise, hvor godt FDF Vejle 1 Ju-
niororkester egentligt spiller. Jeg er sikker på, at mange vil blive overrasket over det høje niveau. 
Samtidig er det sjovt, fedt og motiverende at høre de andre spille også. Der kommer nogle GODE 
orkestre, så det bliver uden tvivl en super dag. 

Men jeg kan jo ikke deltage alene, så derfor behøver jeg jer. Nogle var ikke så optimistiske om-
kring det, da jeg nævnte det, men jeg håber, at de få skifter mening. Som sagt er det ikke for 
konkurrencen skyld. 

Jeg vil bare så gerne ud og vise JER frem, for jeg er stolt over det, vi har gang i. Så gør jer tanker 
om det, og snak med jeres forældre, og så aftaler vi det færdigt senere.

/Jonas

elev band
elevstævne:
Der er nu sendt indbydelser ud til elevstævnet i Grindsted i marts måned. Vi glæder os til at kom-
me på spille-weekend igen.
Fristen for tilmelding er ved at være slut, så hvis du ikke allerede har meldt dig, skal du skynde dig 
meget.

Koncertfest:
Vi skal her i foråret holde koncertfest for hele musikafdelingen. Datoen er endnu ikke endelig aftalt, 
men kommer snart.
Vi skal selvfølgelig også være med og spille vores del. Derfor er vi begyndt på nogle nye numre, 
som vi skal have lært i løbet af de næste 2-3 måneder. Det bliver noget helt andet musik, så det 
bliver spændende.

/GV
Mvh Per





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



faSTeLaVN

Kan du gætte hvem jeg er, kan du gætte hvem jeg er? - tør du tro på, hvem jeg er, 
tør du tro på, hvem jeg er?

Jeg er ret sikker på, det ikke var sådan Jesus sang, da han viste sig for Maria og 
disciplene, efter han var opstået fra de døde.

Først troede Maria, at Jesus var en havemand. Måske var han klædt, så han sådan 
ud? Måske var havemanden, den eneste, hun kunne forestille sig, der var i haven 
den morgen. Måske turde hun ikke tro på, at det faktisk var Jesus, hun så.

Disciplene havde også svært ved at kende Jesus, eller tro på at det virkelig var 
ham, der stod der midt iblandt dem. De spurgte, ligesom jeg gør, når jeg møder 
nogen, jeg ikke regnede med at se; ’er det virkelig dig?’

Jeg ved ikke, hvilket svar jeg forventer! Det er ligesom, at jeg ikke tør stole på mine 
øjne.

Nogen gange må jeg hen og røre ved personen, bare for at være helt sikker. 

Disciplene rørte ikke ved Jesus, men han viste dem hullerne i hænderne, som 
han havde fået, da han var blevet korsfæstet. Da de så det, så troede de på, at de 
havde set rigtigt, at han var Jesus.

’Hvorfor tegner præsten på Cecilie?’ 

Det spørgsmål fik jeg af en dreng, da vi var til en gudstjeneste, hvor hans lillesøster 
skulle døbes. 

Tegner? Jo, når vi bliver døbt, tegner præsten faktisk på os. Ikke med en sprittusch 
- heldigvis. 

Men med fingrene tegner præsten et kors over ansigtet og over brystkassen. Vi kan 
ikke se det bagefter, men det er der - og Gud kan se det. 

Ligegyldig hvor godt vi klæder os ud eller forsøger at gemme os for Gud, så kan 
han altid kende os på korset, der blev tegnet på os, den gang vi blev døbt.

Så hvis vi over for Gud synger ’Kan du gætte, hvem jeg er, kan du gætte, hvem jeg 
er?’ Så vil Gud sige ’ja, jeg kan kende dig på korset, der blev tegnet på dig, da du 
blev døbt’


