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Da du blev døbt kan det være, at du fik et dåbslys. Det kan du prøve at spørge din mor og far om. 
Det er ikke i alle kirker man får et, men i nogle kirker tænder præsten et lys, når man bliver døbt, og så 
får forældrene det med hjem, når dåben og gudstjenesten er færdig. 

Men hvad skal man bruge det til? Man kan sige, at det er lidt lige som et fødselsdagslys: Når du har 
fødselsdag, får du lys i kagen for at fejre, at det i dag er så og så mange år siden, at du blev født. 
Det er lidt på samme måde, at du kan bruge dit dåbslys, fordi vi siger, at den dag du blev døbt, blev du 
på en måde født igen, nemlig som et Gudsbarn – derfor er dåbslyset lidt som et fødselsdagslys, som 
man kan tage frem og tænde på sin dåbsdag - og på den måde fejre at det er din fødselsdag som 
Guds barn.

I Bibelen fortælles der også mange steder om lyset. Der fortælles, at det første som Gud skabte var 
lyset. Ikke det lys som kommer fra solen og månen, for de blev ikke skabt den første dag – men lyset 
som skinner på alt det som Gud skabte. Også på dig og mig.

Nogle gange stråler menneskers ansigt også - eller man kan sige lyser; det er for eksempel når en 
mor eller far kigger på deres nyfødte barn. Så kan de slet ikke lade være med at smile og se lykkelige 
ud. 

På den måde var det, at Guds ansigt lyste på os, hans mennesker og hans jord, da Han havde skabt 
det hele. Så var det bare sådan, at menneskene jo ikke kunne lade være med at være onde og gøre 
dumme ting, og derfor siger man, at det var som om et stort mørke spredte sig. Til sidst måtte Gud 
gøre noget, og som du ved, så lod han Jesus blive født, og man siger, at da han kom, var han som et 
lys i mørket. 

Det er det, der står i salmen ‘Vær velkommen Herrens År’ i vers ét, hvor der står at ‘Julenat, da vor 
Herre blev født,da tændte sig lyset i mørkets skød! Velkommen, nytår, og velkommen her!’. 
Sådan så hvis vi tror og bliver døbt, så får vi at vide, at Gud lyser for os, så vi ikke farer vild i mørket, 
og så vi ikke bliver bange i mørket.

Måske synes du, at det lyder vildt, at ét lys kan lyse op, så alle kan se noget, selvom der egentligt er 
buldermørkt. Men for det første er det jo Gud ,og for ham er alting muligt, men i virkeligheden er det jo 
faktisk også, når der er mørkest, at et lys lyser kraftigst op.
Og det er da godt at vide, at når man indimellem er rigtig ked af det og synes, at der er utroligt mørkt 
omkring én - så er Gud der alligevel til at trøste os.

Kære Gud
Tak fordi du lader dit lys skinne på os. 
Det har vi brug for.
Tilgiv os når vi ikke altid husker, 
at det er DIT lys, der viser vej.
Tak fordi vi kan mødes her,
med kammerater og fællesskab.
Vær med os og med alle på din jord,

LYS OG DÅB



Nye spændende fællesmøder i FDF Vejle 1
Vi har i ledergruppen besluttet at indføre en ny mødestruktur for nogle af FDF-møderne. Vi går i 
gang til februar og fortsætter indtil videre frem til sommeren 2010.

Tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer skal en gang om måneden have fælles FDF-
møde, hvor vi laver fælles aktiviteter. Det sidste FDF-møde i hver måned bliver et fællesmøde og 
det foregår normalt fra kl. 18:00-20:00.

Formålet med den ny mødestruktur er, at børnene får mulighed for at mødes på tværs af FDF-
klasserne, og at de oplever at være en del at det store fællesskab, som vi faktisk kan tilbyde i FDF 
Vejle 1. Børnene vil til disse fællesmøder blive fordelt på faste hold på tværs af FDF-klasserne.

Samtidig vil vi også involvere seniorerne, som kan bidrage med nye idéer og de kan inddrages i 
rollen som kommende assistenter og ledere. Møderne vil derfor også være en del at vores interne 
lederuddannelse. 

Endelig ønsker vi, at det sociale samvær mellem lederne styrkes, for hele tiden at gøre det 
attraktivt at være leder og assistent i FDF Vejle 1!

Datoerne for de kommende fællesmøder er:
-	 22.-24. januar: Kredsweekend
-	 Mandag d. 22. februar
-	 Mandag d. 22. marts
-	 Mandag d. 26. april
-	 Mandag d. 31. maj

Mandag d. 21. juni: Sæson afslutning

Piltene, som normalt har FDF-møde om tirsdagen, skal i disse uger komme mandag i stedet for. Vi 
håber, at alle pilte vil kunne komme alligevel og være en del af de sjove og spændende møder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klasselederen.

Vi glæder os til et spændende og udfordrende forår i FDF Vejle 1.

Med venlig hilsen
Lederne for tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer i FDF Vejle 1



GODT NYTÅR
FDF	Vejle	1	ønsker	alle	medlemmer	samt	FDFs støtter	et	rigtig	godt	nytår.

Bestyrelsen	vil	 gerne	 takke	 alle,	 der	med	 arbejde,	 indsats,	 opbakning	 eller	på	 anden	måde	har	 støttet	
FDF	Vejle	1 i	2009.	Særlig	tak til	 lederne,	de	praktiske	medarbejdere	ved	vores	ejendomme,	julestue,	
telefonbogsuddelinger,	 bankospil,	 tanter	 på	 sommerlejre	 o.s.v.	 o.s.v.	Vi	 håber,	 at	 alle	 der	 har	 ydet	 en	
indsats	har	fået	en	belønning	- ikke	i	form	af	penge,	for	det	bruger	vi	ikke	i	FDF,	men	i	form	af	samvæ-
ret	i	FDF	og	i	visheden	af,	at	såvel	den	store	som	den	lille	indsats	bidrager	til,	at	børn	og	unge i	2009	har	
fået	og	i	2010	og	fremover kan	få	gode	og	meningsfyldte	oplevelser	i	FDF.

Farvel og tak til 2009
Der	har	i	2009	ikke	været	kæmpestore	FDF-arrangementer,	som	dem,	vi	kan	se	frem	til	i	2010	og	2011,	
men	2009	har	budt	på	et	væld	af	FDF-oplevelser	i	form	af	de	ugentlige	FDF-møder	og	en	lang	række	
ture	og	 lejre.	Årets	FDF-højdepunkt	var	 for	75	af	kredsens	medlemmer	sommerlejren	på	Kildegården	
ved	Lemvig	i	den	første	uge	af	sommerferien	- i	et	fantastisk	flot	sommervejr.

Goddag og velkommen til 2010
2010	er	et	særdeles	spændende	år	i	FDF	Vejle	1.	Glæd	dig	til	de	mange	ugentlige	FDF-møder	og	lejrene
i	klassen	- men	der	er	også	meget	andet	spændende	at	se	frem	til	i	2010:

• kredsweekend	(charterrejsen)	den	22.-24.	januar
• det	sidste	FDF-møde	i	hver	måned	for	tumlinge,	pilte,	væbnere,	seniorvæbnere	og	seniorer	bliver	et	

fællesmøde	- med	spændende aktiviteter	på	tværs	af	aldersgrupperne	- forhåbentlig	til	gavn	og	glæde	
for	både	børn,	unge	og	ledere

• musikafdelingen	skal	på	sommerlejr	til	USA	med	ca.	45	børn	og	voksne
• seniorvæbnere	og	seniorer	skal	deltage	i	FDF	landsdel	6-turen til	Alperne i	Østrig i	sommeren	2010
• væbnernes	sommerlejr	er	i Nordtyskland med	bl.a.	kanosejlads på	Treene	og	cykeltur til	Schleswig
• puslinge,	tumlinge	og	pilte	skal	på	sommerlejr	på	Langeland
• efter	sommerferien	2010	starter	optakten	til	FDFs	store	landslejr	på	Sletten	i	2011
• hele	kredsen	skal	være	med	til	at	markere	julestuens	25	års	jubilæum i	2010

Større krav til forældrene
FDF	Vejle	1	møder	stor	opbakning	fra	forældrene	til	kredsens	medlemmer.	2010	bliver	året,	hvor	FDF	
vil	prøve	at	intensivere	opbakningen	fra	medlemmernes familier.	Der	er	så	mange	praktiske	opgaver	ved	
at	drive	en	stor	FDF-kreds,	at	det	er	nødvendigt	med	mange	støtter.	Bestyrelsen	finder	det	naturligt	at	
forvente	et	praktisk	bidrag	til	kredsens	arbejde	fra	alle	medlemmers	familier.	Vi	kvitterer	ved	at	sige tak	
og	indbyde	alle	til	at	deltage	i	det	ubeskrivelige	fællesskab,	der	er	omkring	FDF	- og	alle medvirker	på	
den	måde	til	at	vi	kan	tilbyde	endnu	mere	og	bedre	FDF	til	endnu	flere.

Vision 2010-2020
FDF	Vejle	1	har	i	2.	halvår	af	2009	udarbejdet	og	godkendt	en	visionsplan	for	kredsen,	som	rækker	10	
år	 ud	 i	 fremtiden.	Planen	bliver	 snart	 offentliggjort	 på	kredsens	hjemmeside	og	 indeholder	 ambitiøse	
visioner:	 vi	 skal	 være	 flere	 FDFere	 og	 vi	 skal	 lave	 endnu	 bedre	 FDF, FDF	 Vejle	 1	 skal	 tilbyde	
friluftsliv,	leg	og	"skøre"	aktiviteter	samt	musikliv, Randsborg	skal	udvikles	til	at	støtte	endnu	bedre	op	
om	FDFs	aktiviteter	og	Højen	skal	på	sigt	omdannes	til	friluftscenter.	
En	meget	spændende	og	ambitiøs	vision,	som	- med	hjælp	fra	gamle	og	nye	støtter	- skal omsættes	til	
virkelighed.	

--o0o--

Der	er	masser	 af	udfordringer,	men	også	masser	 af	 stjernestunder	at	 se	 frem	 til.	Bestyrelsen	 for	FDF	
Vejle	1	ønsker	med	disse	ord	et	rigtig	godt	nytår til	alle.







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

Så starter vi igen, her i det nye år. Vi håber I alle, havde en rigtig god jul og er 
kommet godt ind i det nye år.
Her i januar skal vi til at tage et nyt mærke, hvilket mærke det er, er hemmeligt, 
men vi skal være både inde og ude til møderne, så I skal have godt med tøj på hver 
gang.

Januars program:

D. 7.   –  Hemmeligt møde 1

D. 14. –  Hemmeligt møde 2

D. 21. –  Hemmeligt møde 3

D. 28. –  Hemmeligt møde 4

D. 22 – 24. - Kredsweekend

Da vi skal være ude hver gang , så husk altid fornuftigt tøj på til vejret og selvfølgelig 
FDF- skjorten og march og lejr sangbogen.

Hvis I ikke har mulighed for at komme til puslingemødet, bedes I ringe, smse 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 ☺  

Så står der 2010 på kalenderen! Jeg håber I alle er kommet rigtig godt ind i det nye 
år og er klar på endnu mere FDF! ☺
I Januar skal vi være ude næsten hele tiden, derfor er det vigtigt at I alle har VARMT 
tøj med, og da der jo desuden stadig er mørkt, er det også en god idé at medbringe 
en lommelygte!

HVIS vi er så heldige at der er snevejr på vores mødedage, må I alle gerne tage en 
kælk /slæde /plasticpose med, da vi så vil ud og lege i sneen! ☺

Programmet for januar måned:

  4. januar:    Første møde i år 2010! Vi laver forskellige ude-aktiviteter !
11. januar:    Vi leger/ hygger/ er kreative udenfor!
18. januar:    Vi leger/ hygger/ er kreative udenfor!
25. januar:    Er vi alle trætte efter kredsweekenden, og der er derfor INGEN   
tumlingemøde!

I denne måned er der kredsweekend! Det foregår den 22.-24. januar. Indtil videre er 
vi omkring 12-13 tumlinge som skal af sted, har I ikke fået meldt jer til, men alligevel 
gerne vil med, kan I godt nå at melde jer til i starten af det nye år! Vi håber at se så 
mange tumlinge som muligt til en rigtig fed lejr!! ☺

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 AT (mobil: 30716441,e-mail: Jegerat@
hotmail.com)

MANDAG



P i l t e m ø d e r  i  
j a n u a r  

T I R S D A G E  
 

Dat
o 

Måne
d 

Tema Vi mødes Vi 
afhentes 

 

5. Januar Nytårsmøde Randsborg Gryden  

12. Januar Reflekser Granhytten Granhytten  

25. Januar Mørkeløb Granhytten Granhytten  

 

Nytårshilsen dine ledere 

AS ., Rasmus, Stefan. 

Trine tlf. 29726963, Bjarne tlf. 21796904,  

 



Vi byder velkommen til et helt nyt og ubrugt år - 2010 er klar til at blive taget i brug.

Lederne glæder sig meget til 2010 - som altid i FDF er årets højdepunkt sommerlejren. Vi har i år 
valgt at tilbyde en sommerlejr kun for væbnere - vi skal til Nordtyskland, hvor vi skal sejle i kano på 
Treene, vi skal cykle lidt rundt i området ved Tarp, som ligger ca. 15 km syd for den dansk-tyske 
grænse. I har alle fået et brev her mellem jul og nytår, hvor vi fortæller lidt mere om sommerlejren 
og hvor vi samtidig beder jer om en forhåndstilmelding. Vi er klar over, at vi skal en forholdsvis lille 
gruppe af sted på sommerlejr 2010 - med i alt knap 20 væbnere kan det ikke være anderledes. Til 
gengæld er vi sikre på, at det bliver alle tiders oplevelse for os alle sammen - væbnere og ledere. Vi 
håber, at de fleste væbnere vil prioritere det højt at deltage i årets største FDF-oplevelse. Lederne 
har været på tilsvarende sommerlejre i det samme område 4 gange tidligere med grupper fra ca. 
12-25 deltagere - og det har alle 4 gange været en uforglemmelig oplevelse.

2010 byder på meget mere end sommerlejr - det får vi meget mere at vide om i løbet af året. Efter 
sommerferien 2010 kan vi alle sammen se frem mod en af de allerstørste begivenheder, man kan 
opleve i FDF, nemlig en landslejr. Der er landslejr hvert 5. år og næste gang er i 2011. På landslejren 
i 2006 deltog ca. 60 fra Vejle 1 - men på hele landslejren var vi i alt ca. 13.000 deltagere!!!!! Glæd 
dig derfor allerede nu - selv om det først er om halvandet år.

Til alle væbnerne og jeres familier ønsker vi et rigtig godt nytår. Vi glæder os til en ny spændende 
tid frem mod sommerlejren - og landslejren. 

Mandag den 4.

NB: start og slut ved Granhytten 
(ved Søndermarksskolen)

Fælles med seniorvæbnerne og seniorerne. Vi mødes og slutter 
ved Granhytten i Sønderskoven ved Søndermarksskolen. 

Vi starter året i legehumær - vi skal lege stratego i skoven - og 
sammen med seniorvæbnere og seniorer er vi så mange, at 
alle titlerne kan komme i brug.

Mandag den 11. 
Husk stof til fireballs 
Gryden

Mødet handler om ild.

Vi skal snakke lidt om, hvordan ild opstår og hvordan man kan 
slukke en brand.

...og så skal vi lave vores egne fireballs. Medbring et gammelt 
lagen, en klud el.lign. - ikke af nylon. 

...og der bliver nok også tid til en leg i skoven.
Mandag den 18.  
Gryden

Brand- og ild-orienteringsløb med sjove, spændende - og 
lærerige - poster.

Fredag - lørdag 22.-24. Kredsweekend - charterrejsen. 10 væbnere er tilmeldt. Hvis du 
ikke er tilmeldt, men gerne vil med, så kontakt en af lederne, 
så kan det nok lade sig gøre at komme med.

Mandag den 25. 
Gryden

Vi leger med fireballs - og igen bliver der nok tid til en leg i 
skoven.

Mandag den 1. februar 
Gryden

Hvordan slukker man en brand i benzin? - ja det lærer vi i dag 
- dramatisk - men vi satser på, at ingen kommer til skade.



Noter også følgende datoer, hvor du også skal til FDF:

Lørdag den 24. april 50 km cykeltur. Alle, som gennemfører får 50 km cykelmærket.

Fredag-lørdag 28.-30. maj FDF landsdel 6 holder Pilte-væbnertræf i Svendborg - og vi 
skal selvfølgelig med.

Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMERLEJR FOR VÆBNERE - Sydslesvig i kano og på 
cykel - og meget meget meget meget mere

Væbnersommerlejr
26. juni-3. juli 2010 i Sydslesvig

	

	

Billederne er fra en væbnerlejr i 2008. 

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.

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



Hej Senior og Seniorvæbnere
Godt nytår.

Mandag den 4. Januar Fælles væbner, seniorvæbner og senior møde. Vi mødes 
ved Granhytten der ligger ved Søndermarkskolen og Søndermarkskoven.

Mandag den 11. Januar - Hygge, knude, knob, bakke op og bakke ned møde. Husk 
meget praktisk tøj der må blive meget beskidt. Da der er en god chance for, at man 
kan blive meget vådt og mudret. Der kan jo også være sne i Højen ved denne årstid.
Vi mødes ved grusvejen mellem hus nummer 128 og gård nummer 170. 

Mandag den 18.  Januar. - Fødselsdagsfest på Randborg.

Torsdag den 21. Januar. - Informationsmøde for jer og jeres forældre, vedrørende 
vores fælles sommerlejr med landsdel 6 til Alperne i 2010. 
I vil få udleveret en seddel vedrørende hvor mødet vil finde sted og på hvilket 
tidspunkt.

Fredag den 22., 23., og 24. Januar. - Kredslejr 

Mandag den  25. Januar. - Sprit og stof. 
I skal medbringe et gammelt bomuldslagen eller et stykke stof som vi må klippe i.

Søndag den 31. Januar. Ugelejr fra søndag den 31. januar til og med lørdag den 6. 
februar på Randborg.   

 Husk altid  FDF skjorten, sangbogen, ude tøj 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  og Ida: 28 45 15 74



GODT
NYTÅR



Alle ønskes et rigtigt G O D T   N Y T Å R

Nu går arbejdet så ind på de sidste forberedelser til den store tur til sommer - såvel at få 
de praktiske ting på plads som at få spillet et godt og interessant program sammen.

2010:
Efter nytår starter vi op igen tirsdag den 5. januar kl. 19.00.

Tilbageblik på 2009:
I 2009 fortsattes med at stabilisere orkestrets spillemæssige niveau.
Ved koncertstævnet i Flensborg havde vi valgt et meget mere showagtigt program med 
bl.a. at lære et par numre helt udenad, hvor vi så kunne lave en del koreografi. Det var nyt 
for orkestret og blev en god oplevelse. Mange gode præstationer fik vi i løbet af dagen af 
de forskellige orkestre.
Vort program her blev en del af den traditionelle forårskoncert.
Senere kom de traditionelle årsmøder, hvor vi var rigtig godt besat.

Sommerens store arrangement skulle være landsmusikstævnet - MUSIK 2009. Det 
blev imidlertid første gang i landsforbundets historie, at et landsmusikstævne ikke kunne 
gennemføres, da der kun kom meget få tilmeldinger.
Det er en udvikling, der har været undervejs i mange år, og det var vel et spørgsmål, 
hvornår det skete. Der er givetvis noget i vejen med konceptet, men det er en debat andet-
steds.

Orkesterkurset i efterårsferien foregik jo her i byen, og vi havde rigtig mange med, og kur-
set blev gennemført på sædvanlig glimrende vis.

Kort efter skulle Rosborg Gymnasium igen danne rammen om et stort musik-arrangement, 
idet vi havde påtaget os værtskabet for DAO´s regionalstævne.
Der var tilmeldt 9 orkestre incl. os selv, og alle mødte velforberedte op og lavede flotte kon-
certer. Der sluttedes med en aftenfest, og det blev en rigtig god dag.

Året sluttede med den traditionelle julekoncert i Mølholm Kirke, og de sædvanlige ar-
rangementer på gågaden.

Ud over de musikalske opgaver har orkestret været travlt beskæftiget med mange for-
skellige praktiske opgaver for at tjene penge til vores sommertur. Det har været et rigtigt 
travlt år, men det har også resulteret i, at det økonomiske grundlag for turen allerede er på 
plads. Det er rigtig flot klaret.



BRASS BAND – Kalender
Kalenderen 2010:
Der kommer i løbet af kort tid en opdateret 
kalender, hvori indgår de musikalske forberedelser 
til turen til USA/CANADA.

Juniorafdelingen
Så har vi overstået den travle juletid på bedste måde, og vi har haft nok at se til, med en hel 
masse nissespil. 

Det er første gang, juniorerne har været med ude at marchere i nissetøj sammen med Brass 
Bandet, og det er gået rigtig godt. Også selvom det har været koldt og en smule hårdt engang 
imellem. 

Vi fik også spillet os rigtig godt igennem Julestuen på Randsborg, og vi er klar igen lige efter ferien 
med en masse spændende musik, vi skal lære. Det bliver kanongodt!

Mange julehilsner
Kristine / Carl August

ELEV BAND
Mange tak for en god efterårssæson. Jeg synes, vi er kommet langt på kort tid, og til foråret skal vi 
blive endnu bedre. Jeg har det rigtigt sjovt med jer om onsdagen - og håber selvfølgelig, at I også 
har det sjovt. 

Hvis I har nogle forslag til noget, vi kan lave, som også er sjovt, så skal I endeligt sige til. Men 
ellers er der bare og sige rigtig godt nytår. 

Vi ses igen onsdag den 6. januar 

Jonas



Godt nytår fra Steelbandet
Vi sluttede året af med en koncert ved skøjtebanen i Vejle. Sneen havde jo lagt sig flot på hele 
byen, så der var julestemning alle steder. Her er lidt stemningsbilleder fra koncerten som også var 
en lidt kold fornøjelse…..

                            

Musik til skøjteløberne……                                          Vores maskot i sneen

                        

Vi skulle lige ind i ”Mary´s” for at få varmen                    Lasse fik varmet tæerne op igen J

Vi ses igen den 7. januar 2010.

Godt nytår fra Tina Noe
 

 



Rock Blåt
Rock Blåt glæder sig til det nye år hvor vi forhåbentligt får lov at spille en masse musik, for 
en masse mennesker.

I 2009 fik vi vores debut på julestuen, og det var en god oplevelse, den skal vi bygge vi-
dere på i 2010.
Indtil da ønsker vi alle  Godt Nytår.
René Jensen



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


