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Generalforsamling i FdF Vejle 1
Mandag den 2. Februar 2009 på Randsborg holdes kredsens 
generalforsamling.  Vi håber, at mange forældre vil møde frem og vise 
opbakning til kredsens arbejde.
FDF Vejle 1 har en demokratisk valgt bestyrelse og som forældre til børn i 
kredsen har I stemmeret til bestyrelsesvalg.
Vi inviterer derfor alle forældre til at møde op mandag den 2. februar 2009 
kl. 18.30 på Randsborg. Vi regner med, at generalforsamlingen varer 
til kl. 2000. Der vil være FDF møde for alle børn i kredsens på samme 
tidspunkt. Så mens børnene er til FDF afholdes der generalforsamling 
sammen med forældrene.
FDF Vejle 1 har en stor og velfungerende bestyrelse.  Når du møder op 
til generalforsamlingen bliver du ikke presset til at stille op til bestyrelsen, 
men du viser som forælder din støtte og opbakning til det arbejde, 
der foregår i FDF Vejle 1 for børn og unge.  Derfor håber vi på mange 
deltagere i generalforsamlingen.
Programmet for generalforsamlingen er, at bestyrelsen kort orienterer 
om kredsens arbejde og økonomi.  Herefter er der valg af op til 5 
forældrerepræsentanter til bestyrelsen og sluttelig er der mulighed for at 
drøfte aktuelle emner om kredsen og kredsens aktiviteter.
Adgang og stemmeret har forældre eller værger til kredsens medlemmer 
under 15 år – og de samme kan vælges til bestyrelsen.  
Tilmelding er ikke nødvendig.
Bestyrelsen består udover forældrerepræsentanter af repræsentanter for 
lederne, for seniorerne, for Vinding og Mølholm menigheder og endelig er 
kredslederne med i bestyrelsen.
Hvis du inden generalforsamlingen har spørgsmål eller vil høre mere om 
bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden (Torben 
Elbek, tlf. 4026 3475) eller en af de andre i bestyrelsen.



Kalender info.

Kredsweekend ”Reb & Rafter”.................................23 - 25/1 2009           
Sommerlejr på Kildegården ”Reb & Rafter”............27/6 - 4/7 2009

Spørgsmål ring til Steffan tlf. 40971455



”INSPIRATIONSAFTEN”
OM

 ANDAGTER 

Formålet med denne inspirationsaften er at give jer alle en stak 
redskaber med hjem til brug i kredsen. Det er både tips til, hvor-
dan man bygger en andagt op (med brug af tekst, musik, film etc.), 
du får færdige andagter, forkyndelseslege, samt indblik i nogle af 
de rigtige mange gode andagtsbøger, der findes. 
Så der er både noget for den erfarne andagtsholder og for dig, der 
kun har prøvet at holde andagter få gange.
Jeg glæder mig til at se mange af jer.

Mvh
Maibrit B Schmidt

Forbundssekretær LD6”

TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009 
FRA 19 TIL CA 21,30 PÅ RANDSBORG.



 
 
 

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: 

HUSK

TIL
MELD

IN
G!



Hej Puslinge

Håber I har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år, her 
i januar skal vi i gang med at tage kirkemærket. Vi skal. ind og se 
Vinding kirke, vi mødes på p-pladsen ved Vinding kirke kl. 17.30 
og slutter samme sted kl. 19.00.
Vi skal også lave vores egen kirke og andagt, derfor vil vi gerne 
invitere forældre til at høre vores lille andagt, d. 29. jan. Kl. 18.45 
til ca. 19.00.

Programmet for januar: 

D.   1. jan. - Juleferie – intet møde
D.   8. jan. – Fernisering af vores malerier
D. 15. jan. – Vi skal ind og se Vinding kirke, vi mødes på   
p-pladsen ved Vinding kirke kl . 17.30 og er færdige samme sted 
kl. 19.00
D.  22. jan. – Vi skal forberede andagt og lave en kirke.
D.  29. jan. - Vi skal laves vores andagt færdig. Forældre inviteres 
til at være med i andagten, som starter kl. 18.45. og slutter ca. 
19.00.

Husk altid varmt udetøj, FDF-skjorten og sangbogen.

Hilsen jeres ledere

Søren, Sabrina og Henriette (24626323) 





Hej Tumlinge☺

Velkommen tilbage efter en forhåbentlig vel overstået jul, og 
nytår. I det nye år vil januar mdr. se sådan ud:

 5/1  Nytårskur, kom klædt i fest tøj.
12/1 Kælkemøde i gryden. Husk kælk og varmt tøj
19/1 Hockeystævne
29/1 Singstar aften, tag en paryk med 

HUSK: Praktisk uden dørs 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



Hej Tumlinge  

Efter flere henvendelser fra Dalpost-redaktøren er der ikke 
kommet noget program, så vi håber lederne vil informere jer på 
anden vis. 
 
 

Husk at melde afbud til Morten,  
tlf. 20 55 00 07, hvis i ikke kommer .

Stefan, Nadja, Morten, Jacob

TIrSdAG



Vi byder velkommen til et helt nyt og ubrugt år - 2009 er klar til at blive taget i brug. På det tidspunkt, vi 
skulle aflevere teksten til Dalposten, var vi ikke færdige med at planlægge møderne - men så snart vi kender 
programmet mere detaljeret sender vi en mail rundt til jer (det har I måske allerede fået inden Dalposten 
udkommer). 

Piltemøderne foregår i Gryden kl. 18-20 - hvis ikke andet er nævnt under den enkelte dato.
Mandag den 5. januar Piltemøde i Gryden kl. 18-20. Vi sender e-mail med program 

for januar 2009 mellem jul og nytår. 
Mandag den 12. januar Piltemøde i Gryden kl. 18-20. Vi sender e-mail med program 

for januar 2009 mellem jul og nytår. 
Mandag den 19. januar Piltemøde i Gryden kl. 18-20. Vi sender e-mail med program 

for januar 2009 mellem jul og nytår. 
Weekend 23.-25. januar Kredsweekend på Olufsborg og Sandbjerg ved Horsens. 

Tag tilmelding med på det første møde i januar.
Mandag den 26. januar
Mandag den 2. februar 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 aktivitet, 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. 
Se mere andet steds i Dalposten. 

Du skal også til FDF følgende datoer:

Søndag den 29. marts 2009

   

- en FDF-dag i Vejle - 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 

Onsdag den 7. januar
Husk tilmelding til kredsweekenden og penge for julekalendere 
Vi laver identitet legitimationskort , så medbring et billede af jer selv i 
pasfoto størrelse som vi skal bruge til kortet. 
Onsdag den 14. januar
Tag gerne en tyk bog med, som vi må skære i, så der kan komme et 
hemmeligt rum i den. 
Onsdag den 21. januar
Vi forsætter med de ting vi ikke nåede at gøre færdige fra de to sidste 
gange. 

Onsdag den 28. januar
Tag varmt tøj på og medbring gerne en lommelygte. 
Mødet starter og slutter i Gryden på  Parallelvej. 
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
 

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

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



Seniorer og Seniorvæbnere 

Efter flere henvendelser fra Dalpost-redaktøren er der ikke 
kommet noget program, så vi håber lederne vil informere jer på 
anden vis.

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



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

Tilbageblik på 2008:
2008 blev året, hvor vi fortsatte med at stabilisere orkestrets udvikling.
Det kunne helt givet høres især på forårskoncerten, der nok blev en af de bed-
ste koncerter, orkestret har spillet.
Senere kom de traditionelle årsmøder, hvor vi var rigtig godt besat.
Musiksommerlejren kunne desværre ikke gennemføres, da der var for få 
tilmeldte.
Efter sommerferien havde vi i august forskellige arrangementer, hvorefter ar-
bejdet gik på opgaverne til DM.
Meget arbejde blev investeret i de to konkurrenceopgaver. Vi spillede så to for-
koncerter, nemlig i Vejle og i Århus, hvorefter det var DM i Herning. Desværre 
spillede vi faktisk bedst på de første koncerter og ikke til selve DM.
Imidlertid har hele arbejdet undervejs gjort, at alle individuelt har gjort gode 
fremskridt, hvilket jo kommer os til gavn fremover.
Undervejs havde vi et stort hold med på Orkesterkurset – med stort udbytte.
Så blev det optakt til jul, og her havde vi tre gode koncerter, nemlig i Mølholm 
Kirke, Ødis Kirke og i Gulkrogcentret. Endelig også det traditionelle julemusik 
på gågaden.

Kalenderen 2009:
En foreløbig opdateret kalender vedlægges. Der er dog forskellige arrange-
menter, der ikke er aftalt på plads. Det sker straks i begyndelsen af januar.

Sommertur 2010:
Vi har bedt om en forhåndstilkendegivelse omkring den eventuelle tur til USA/
Canada, og der har været rigtig stor tilslutning, idet der er modtager 45 posi-
tive svar. Så skal arbejdet bare gå videre.



brASS bANd – Kalender

Opdateret 19. december 2008.

2009

januar 6. tirsdag Vi starter igen alle

februar 2, Mandag Kredsmøde

generalforsamling

alle

februar

marts

27.

1.

fredag

søndag

Brass Band weekend

Bliver det denne weekend

Der er også Silkeblæs

alle

marts 13.

15.

fredag

søndag

Elevstævne tilmeldte

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 30. lørdag Aalborg Musikkonkurrence ??

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

Så holder vi julepause, efter en god efterårssæson. 

Vi synes der har været masser af hygge, og masser af godt spil. Håber I har haft en 
rigtig god jul med masser af gode gaver. Og håber I har passet på fingrene til nytår, I 
skal bruge dem til at trutte med, for vi starter igen onsdag den 7. januar. 

Vi har nogle ideer til, hvad der skal ske efter ferien, men I må meget gerne komme 
med ideer også. Bl.a. har Jeppe lavet et arrangement, vi skal prøve at spille. 

Vi, lederne, tillader os lige at lave et nytårsforsæt på jeres vegne. I skal øve mindst 2 
timer om ugen DERHJEMME! :D 

Godt nytår.

/Lederne

elevafdelingen
Så er julen og nytår overstået, og det er med at komme i gang med dagligdagen 
igen. Det bliver dog lidt anderledes i og med, at Per er gået på barselsorlov. 

I stedet vil nogle af de lidt yngre medlemmer af Brassbandet træde til, bl.a. Carl, 
som I kender i forvejen. Lasse (også med i Brass- og Steelbandet), kommer og 
hjælper lidt til, og der kommer sikkert et par instruktører mere på. Det er altid spæn-
dende at prøve noget nyt - både for instruktører og elever.
 
Ellers vil jeg gerne sige mange tak for den tid, jeg har haft lov at undervise jer elever. 
Det har været sjovt, og jeg synes I har rykket jer rigtig langt, siden vi startede. Lad 
endelig udviklingen fortsætte, så bliver I rigtig gode - alle sammen.

Mvh Per



Steelband
Steelbandet har spillet to koncerter i december. Den ene var på Vejle gågade, og 
den anden var på vores julestue. Begge koncerter gik super godt. 

Vi har været så heldige at vi har fået to medlemmer tilbage i steelbandet, den ene 
er Max Alrø, som er kommet tilbage og spiller bas og så hans storebror Lasse Alrø 
som vil spille lidt trommer med os ind imellem. 

Vi starter op igen torsdag den 8. januar 2009 kl.18.30 til 20.30, og vi vil så arbe-
jde hen imod en koncert, som vi skal spille med elev og junior orkesteret i februar 
måned i Smidstrup Kirke.



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



ANSVAr
Prøv at tænke på din FDF-klasse. Du kender dem så godt. I er meget forskellige, og 
nogle er måske mere populære end andre. Når I laver noget sammen, er der nogen, 
der laver det hele, mens andre kigger på. Så siger man måske, at de er dumme og 
uansvarlige, og man vil ikke være sammen med dem.

I stedet skulle man måske tænke på, hvad vi hver især er gode til. Hvordan får vi 
delt ansvaret ud, så alle føler, at det er godt, det de kan og gør?

I flokken af disciple omkring Jesus var der mange forskellige folk. Der var for 
eksempel fiskere og toldere. Jesus samlede en meget blandet flok, og det var nok 
med vilje. Han ville vise folk, at man ikke behøver at være sagfører eller præst for at 
kunne følge Ham. 

Jesus havde tillid til alle sine disciple. Han delte ansvaret ud, så budskabet om 
ham skulle brede sig over hele verden. Han brugte ikke kun dem, der var gode til at 
snakke, Han kunne bruge alle.

Jesus har også tillid til os, ligegyldigt hvem vi er. Han har en tillid til og en tro på, at 
vi påtager os det ansvar, vi har for hinanden. 


