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Lederbesætning 2008/2009

Sen./senvæb Mandag 19.00 – 21.00
Martin Lozkat, Per Iversen, Kim O, Jeanette, Anne Therese, Søren, (Vejle 4)

Væbner onsdag 19.00-21.00
Jesper Hansen, Jeanette, Mads, Ida 

Pilte mandag 18.00-20.00
Basse, Krogager, Jørgen Keld, Mikkel

Tumlinge 1. år tirsdag  17.30 – 19.00
Bjarne Bertelsen, Stefan, Nadja

Tumlinge 2. år mandag 17.30 – 19.00
Trine, Maike, Katrine, Frederikke

Puslinge torsdag 17.30 – 19.00
Henriette, Sabrina, Søren
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 !SOMMERLEJR & BÅL
HUSK

Sommerlejr på Kildegården for traditionel afdeling 
uge 27 (27/6 - 4/7) 2009

Spørgsmål ring til Steffan tlf. 40971455



At blive glad
At blive glad
er smadderdejligt 
Det føles ligesom man har
en ballon inde i brystet
 
og ballonen er fuld 
af varm luft
så man bliver let og næsten flyver
 
Sommetider kan man blive glad 
når man er alene
Når det pludselig bliver forår
og man kan sætte årets første sejler i vandet
 
eller når vinterens første snefnug falder 
og giver en små bløde klatter i ansigtet
 
Når man kommer til at tænke på nogen 
som holder af en
 
eller når der er en der forsvarer 
noget man har sagt eller gjort
 
Sommertider kan man blive glad
når man er sammen med andre 
Når man har været ude 
og nogen har ventet på en
 
eller når der er nogen 
der fortæller en hemmelighed 
som kun vi to kender
 
Når man kan sidde helt stille 
sammen med nogen
og bare føle at man er venner
 
Man kan blive glad
når man endelig har gjort noget man skulle 
men ikke fik gjort
 
Men allermest glad bliver man
når man gør en anden glad
 
Når man besøger en der er ensom 
og har tid til at være der længe
 
eller gør noget for en
som har det svært
 
Da stiger ballonen 
fuld af glæde 
og flyver til Gud

- tænk selv videre på, hvad der gør dig glad og får din ballon til at flyve op til Gud.



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



Hej Puslinge

Så er FDF- sæsonen ved at være slut, og vi kan endnu engang 
sige tak for et rigtigt godt år, håber at vi ses igen til næste sæson.
Inden vi slutter, skal vi lege lidt med vand til vores møder, så husk 
at få skiftetøj med. Vores sidste møde bliver mandag d. 22. juni 
fra kl. 18.00-20.00, der skal vi holde afslutningsmøde med de 
andre FDF´er i kredsen, yderligere information kommer senere.

Juni program:
 
D.   4.  juni – Vi skal lege med vand, HUSK SKIFTETØJ
D. 11.   juni – Vi skal lege med vand, HUSK SKIFTETØJ 
D. 18.  juni – Vi skal lave bål og lege. 
D. 22.  juni – Fælles afslutningsmøde med kredsen. 
D. 27.- 3. juli – Sommerlejr 
 
HUSK
Da vi skal være ude hver gang, bedes I forældre sørge 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.   

Tak for i år, vi ses efter sommerferien.

Hilsen 

Henriette 24 62 63 23, Søren og Sabrina





Hej Mandags -Tumlinge

Så er der snart ved at være gået endnu en sæson med FDF. Her 
får I den sidste måneds program inden sommerlejren.

  1/6  Pinseferie  
  8/6  Fangerne på fortet
  22/6 Kreds afslutning
   

HUSK: Praktisk udendørs 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



TIRSDAG

     H
usk tøj der må 

blive beskidt og vådt

Tumlinge tirsdags program

2/6  Hokus pokus  Randsborg        

9/6  3 km mærket  Vi mødes på Randsborg og   

                                                   hentes ved McDonald i Vinding

11/6  Ader bader løb i Gryden 

               

22/6  Sidste møde inden sommerlejren -  nærmere følger 

Vel mødt.
Mvh  dine ledere

Nadja, Stefan og Bjarne  Tlf. 21796904



Så er vi nået til den sidste måned i denne FDF-sæson - og vi byder på en spændende afslutning på 
sæsonen 2008/09.

Mandag den 1. juni 2. pinsedag - vi holder ferie.
Mandag den 8. juni
Rands Fjord

Vi skal på kanotur på Rands Fjord. 
Vi mødes kl. 18 ved P-pladsen på Fager Lien, 7000 Fredericia 
og vi slutter ved Bøgeskov Havn mellem kl. 20.00 og 20.30.
Du har fået en separat seddel med de praktiske oplysninger.

Mandag den 15. juni
...til tirsdag den 16. juni
Gryden

Vores afslutningspiltemøde bliver en lille mini-mini-lejr.
Vi bygger bivuakker i skoven ved Gryden – og overnatter til 
tirsdag morgen. Du skal medbringe varmt tøj og sovepose - og 
selvfølgelig din skoletaske til tirsdag. Vi mødes som sædvanlig 
kl. 18.
Vi sørger for, at alle kommer op i rette tid og vi sørger for 
morgenmad, men I skal selv sørge for at komme fra Gryden 
og i skole.
Som udgangspunkt regner vi med, at alle pilte er med - men 
af hensyn til det praktiske (forplejning m.v.) er det vigtigt, at vi 
får besked, hvis du ikke overnatter. Vi vil også gerne vide, 
hvis nogle ikke skal møde kl. 8 i skolen.
Der kommer ikke separat seddel om dette møde.

Mandag den 22. juni
Skovlegepladsen i 
Søndermarksskoven

Fælles møde med andre FDFere fra Vejle 1. Vi mødes ved 
skovlegepladsen i Søndermarksskoven kl. 18 og slutter igen 
kl. 20. Der bliver forskellige aktiviteter (bål, lege m.v.)

Lørdag den 27. juni  
til fredag den 3. juli

RUMREJSEN 2009 - SOMMERLEJR PÅ KILDEGÅRDEN 
VED LEMVIG
Der er lige nu 11 pilte tilmeldt. Er der en enkelt, der gerne 
vil med, men ikke har fået sig tilmeldt, kan det stadig nås at 
komme med.

Nu er vi så nået til denne FDF-sæsons sidste måned og mandag den 15. juni udvider vi det sidste piltemøde 
helt indtil tirsdag morgen. 

Det er samtidig det sidste piltemøde for altid for mange af jer (cirka halvdelen af jer skal være væbnere 
efter sommerferien). Det er endnu ikke fastlagt, hvilke ugedage FDF-møderne kommer til at foregå i næste 
sæson. Hold øje med www.dalposten.dk - her kommer oplysningerne til august.
Lederne vil her gerne sige tak for mange gode møder og lejre sammen med jer i det forløbne år, og 
på gensyn til en ny, spændende FDF-sæson efter sommerferien - som pilt eller som væbner.
Klasseleder: Erik Hansen, tlf. 25 29 48 26, e-mail: ehansen@fdf.dk

SE DE NYE PILTE FOTO:





Hej alle væbnere 

Onsdag den 3. juni 
Idræts-mærket

Onsdag den 10. juni 
Idræts-mærket

Onsdag den 17. juni
Hemmeligt sommer møde

MANDAG den 22. juni
Afslutning før sommerferien

Sommer lejr i uge 27

Husk altid FDF skjorten, sangbogen, ude-tøj 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 

SE FOTOS PÅ NÆSTE SIDE





Seniorer og Seniorvæbnere 

Nu skal vi snart på sommerferie, og derfor skal vi være 100 % klar til det.

Vi mødes hver gang på Randsborg, hvis I ikke har fået andet at vide.

Vi holder møder mellem 19-21 følgende datoer:

8. juni  Vi lægger sidste hånd på sommerlejren.
                   Det er vigtigt at alle kommer - også dem der ikke skal med på     
           sommerlejr

15. juni  Der er seniorvæbner- & seniorafslutningsmøde.
 
22. juni  Sæsonafslutning 18.00 – 20.00
  Se seddel der kommer ud senere

Med venlig hilsen 

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



NYT



BRASS BAND
Forårskoncert/Koncertfest:
Forårskoncerten torsdag den 14. maj i Gulkrog-centret gav alle lejlighed til at vise, hvad 
vinterens arbejde har resulteret i. Der blev lavet rigtig gode indslag. Steel Band med deres 
numre, eleverne, der fik deres rigtige ilddåb, og JUNIOR, der fik spillet noget helt utradi-
tionelt, idet de havde lavet en stumfilm, og Jonas havde stykket musik sammen hertil. Fint 
arbejde JUNIOR.

Brass band´et fik igen lejlighed til at opføre programmet fra Koncertstævnet i Flensborg og 
derudover yderligere nogle numre, og resultatet blev rigtig godt.
Det blev en rigtig god aften

Årsmøderne i Sydslesvig:
Vi er traditionen tro med i ”de danske årsmøder” i Sydslesvig.
Der udsendes detaljeret program om weekenden direkte til alle.

Grydefest:
Torsdag den 11. juni bliver der den traditionelle Grydefest i Mølholm for alle de uniformer-
ede korps, og vi deltager naturligvis, som vi plejer.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.
Læg mærke til, at der nu er datoer på efter sommerferien.

FDF Musik 2009 er AFLYST:
Sommerens tilbud bliver IKKE landsmusikstævnet i Silkeborg.
Udvalget havde pga. det lave antal tilmeldte (ca. 75 deltagere) indstillet til HB, at Musik 09 
ikke skulle gennemføres. HB godkendte indstillingen på lørdagens HB-møde. Musik 09 er 
aflyst.

SOMMERLEJR 2009:
Som et resultat af aflysningen af FDF MUSIK 2009 har alle vore medlemmer fået invitation 
til at deltage på kredssommerlejren 27. juni – 3. juli på Kildegården ved Lemvig.

Sommertur 2010:
Der holdes orienteringsmøde tirsdag den 9. juni kl. 19.00 – ca. 20.30 på Randsborg.



BRASS BAND – Kalender

2009 Opdateret 19. maj 2009

juni 6.

7.

lørdag

søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juni 11. torsdag Grydefest alle

juni

juli

27.

3.

lørdag

fredag

Kredssommerlejr på Kildegården ved 
Lemvig

tilmeldte

SOMMERFERIE

august 11. tirsdag Hjemstavnsaften i Gårslev – derefter 
orkesterprøve

alle

oktober 10.

17.

lørdag

lørdag

Orkesterkursus i Vejle

på Rosborg Gymnasium

tilmeldte

oktober 31. lørdag Regionalstævne i Vejle alle

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



Juniorafdelingen
1000 tak for en fantastisk forårskoncert. 

I var fuldt ud koncentrerede, og det udmundede i en super præstation fra jeres side. Der 
var få enkelte fejl, men rent musikalsk sad den lige i skabet. Jeg har fået sååååååååå 
meget ros på jeres vegne, og det er fortjent. Endnu en gang tak.

Men nu gælder det jo Sydslesvig, hvor I skal spille med Brass Bandet. Det er jo om tirs-
dagen, og som I har fået at vide før, så holde vi fri om onsdagen. Det vil sige, at fremover 
hedder det tirsdag fra 19.00-21.45 og Sydslesvig den 6.-7. juni.

Og så skal vi jo til Grydefest i Mølholm torsdag den 11. juni, men det hører du nærmere 
om.

/Jonas

Elev band
Efter en rigtig sjov og 
god forårskoncert, 
hvor også eleverne 
fik vist, hvad de dur 
til, er vi ved at gøre 
klar til sommerferien.

Husk, der er Grydef-
est torsdag den 11. 
juni – se i kalen-
deren.

Og husk at få dig 
meldt til sommer-
lejren på Kildegården 
27. juni-3. juli

Rigtig god sommer til 
alle.



Steelband

Efter en rigtig god forårskoncert er vi nu klar til at holde sommer-
ferie.
Husk Grydefesten torsdag den 11. juni – se i kalenderen.
Og husk sommerlejren 27. juni – 3. juli på Kildegården.

Rigtig god sommer til alle.



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 
www.fdf.dk/vejle1 eller www.dalposten.dk



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


