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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

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

Spørgsmål ring til Steffan tlf. 40971455



Alle er gode til noget

Vi er alle noget værd, og vi skal ikke måles på vores fejl og 
mangler

Emil var på marked sammen med sin far og Alfred, som var karl på 
Katholt. På markedet købte han nogle ting, som hans far syntes var 
helt tosset. En æske med fløjl på og en stang til at hente brød ud af 
ovnen. Så kom der en hel flok høns til salg. Bonden fra Basterød købte 
dem allesammen; men der var een, han ikke ville ha’. Den høne kunne 
de bare hugge hovedet af, sagde han, for den ville han ikke slæbe med 
hjem. Hønen haltede på det ene ben, fordi det engang havde været 
brækket. Men så råbte Emil: ”25 øre - det vil jeg godt give for Halte 
Lotte” - og så havde Emil købt den uduelige høne ”Halte lotte”. Sikken 
en skarnsstreg - Emils far syntes, Emil var skør; men det viste sig 
bagefter, at Halte Lotte var den bedste læggehøne af dem allesammen. 
Så måtte Emils far jo holde op med at skælde ud!
(Han er her endnu - Emil fra Lønneberg, s. 23-24)

Og hvor har Emil så fået sådan en ide fra, at han kunne bruge en halt 
høne? Måske fra en af de mange historier om Jesus, som udvælger 
de mest uduelige folk. En gang var han kommet til storbyen Jeriko. 
Mange mennesker, også mange fine folk var stimlet sammen for at 
møde Jesus; men Jesus standsede først op, da han fandt en lillebitte 
mand, som var klatret op i et træ for at komme til at se Jesus. Den lille 
mand hed Zakæus, og der var ingen, som ville have noget med ham at 
gøre, fordi han vistnok snød alle andre folk for penge, og fordi han var 
så lille og grim. Men Jesus standsede op og sagde: ”Dig vil jeg gerne 
besøge!” - og fra den dag af fulgte Zakæus med Jesus, og Zakkæus 
gav sine mange penge til de fattige, og han var en god discipel for 
Jesus. Ham, som ingen andre kunne bruge til noget, ham kunne Jesus 
altså godt bruge...
(Luk. 19,1-10)

Tænk på, hvordan du bedømmer dine kammerater…. 



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

I denne måned skal vi ud og nyde at det er blevet forår. Første 
møde skal vi i skoven og finde snobrødspinde, som vi skal bruge 
når vi skal på naturlegepladsen mødet efter. 

Maj´s program:
 
D. 7. Vi skal i skoven.
D. 14. Vi skal være på naturlegepladsen, vi skal lave bål og   
              lege. Vi mødes ved naturlegepladsen på Søndermarken  
              kl. 17.30 og slutter samme sted kl. 19.00.
D. 21.  Kristi himmelfartsdag - Intet møde  
D. 28.  Søren har fødselsdag, så vi skal holde fødselsdagsfest  
        for ham.

HUSK
Da vi skal være ude hver gang, bedes I forældre sørger 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.   

Glæder os til at se jer.

Puslingelederne
Hilsen jeres ledere

Søren, Sabrina og Henriette (24626323) 



Hej Mandags -Tumlinge

NU er det jo ved at være lyst ude til vores FDF møder, så derfor 
skal vi selvfølgelig være en del udenfor.

  

 4/5  Vi laver bål ( bålmærke)   
11/5  Vi laver bål og mad over bål 
18/5  Redningsløb, på naturlegepladsen i Søndermarksskoven 
25/5 Vi går på jagt efter 3 km. mærket   

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



Tumlinge tirsdags program

5 maj  Kirkemærket  - vi mødes ved Vinding kirke

12 maj  Kirkemærket fortsætter - vi mødes ved Vinding kirke

19 maj  Musik mærket - vi mødes på Randsborg

16-17 maj  Tumlinge tur  vi er i højen (se næste side)
26 maj  Musik mærket - vi mødes på Randsborg

2 juni   Hokus pokus  - vi mødes på randsborg

Vel mødt.
Mvh  dine ledere

Nadja, Stefan og Bjarne  Tlf. 21796904

TIRSDAG



TIRSDAG



Alt det vi skal lave på piltemøderne i maj måned handler om både og sejlads og vand. Vi skal nemlig bygge 
risbåde - og så skal vi selvfølgelig sejle i dem. Vi skal også på en tur med FDFs store sejlskib Mytilus. 
Bemærk, at vi slet ikke skal være i Gryden i maj måned.

Weekend 1.-3. maj 

Odense

Pilte-væbnertræf for alle pilte, væbnere og seniorvæbnere fra 
Trekantområdet og Fyn. Fra Vejle 1 deltager ca. 20 i alt.

Mandag den 4. maj

Randsborg

Lystbådehavnen

En del af piltene skal på sejltur med Mytilus, som er en 42 fod sejlbåd, 
som ligger i Vejle Havn. Se mere her: www.mytilus.dk 

Resten skal i gang med at bygge risbåde - og det foregår på 
Randsborg. 

Du har fået særskilt besked om, hvornår du skal sejle med Mytilus 
og hvornår du skal bygge risbåde - og du kan også se planen her 
nedenfor programmet.

En risbåd er en båd lavet af en pressenning og granris - se billedet, 
så kan du få et indtryk af, hvordan en risbåd ser ud.

Mandag den 11. maj

Randsborg

Lystbådehavnen

En ny gruppe pilte (se nedenfor) skal med Mytilus - og resten bygger 
risbåde.

Mandag den 18. maj

Randsborg

Lystbådehavnen

Sidste gruppe pilte skal med Mytilus (se nedenfor) - og resten bygger 
risbåde.

Mandag den 25. maj

Vejle Å - pladsen overfor Vejle Center 
Hotel. 

Vi skal sejle med risbådene. Vi mødes på pladsen ved Boulevarden 
(lige overfor Vejle Center Hotel) og slutter på græsplænen bag 
Regionshuset på Damhaven.

Seddel med praktiske oplysninger udleveres 18. maj.

Mandag den 1. juni 2. pinsedag - vi holder fri. 

Nu er indbydelsen til årets sommerlejr klar - og vi glæder os til at forhåbentlig rigtig mange pilte kommer med på årets 
oplevelse. 3 dage på sommerlejren er reserveret til aktiviteter for hver enkelt klasse - og piltene tager på tur - blandt 
andet med VLTJ (I husker nok vores sang fra julestuen) til Thyborøn, hvor vi blandt andet skal med til en fiskeauktion, se 
på bunkere på stranden og meget meget mere. Vi regner med, at en af overnatningerne kommer til at foregå i shelter. 
SÅ HUSK DIN TILMELDING TIL ÅRETS STØRSTE FDF-OPLEVELSE - SOMMERLEJREN.

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. 



PLAN FOR MYTILUS-SEJLADS FOR PILTE 
Mandag den 
4. maj

Mandag den 
11. maj

Mandag den 
18. maj

Christoffer 
Esben 
Frederik 
Gregers 
Holger 
Jesper 
Johan 
Johannes 
Jørgen Keld 
Mikkel

Anne 
Christine 
Anne Sofie 
Anne-Sofie 
Lea 
Alex 
Lasse 
Kasper 
Andreas 
Jan 
Mikkel

Annie 
Kristina 
Rasmine 
Sofie 
Troels 
Søren 
Mathias 
Laurits 
Erik 
Mikkel

Fotos fra Indy, Anna og Jonas - den 29. marts i Vejle - her var piltene selvfølgelig også med

Husk til alle FDF-
møderne: Vi mødes 
selvfølgelig i den blå 
FDF-skjorte og har 
varmt og vandtæt 
udetøj, dolk, krus og 
March & Lejr 2009 
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 

Pilte / væbner træf den 1.-3. maj i Odense

Onsdag den 6. maj
Mad-møde fra klokken 18:00 – 21:00

Onsdag den 13. maj 
Mad-møde fra klokken 18:00 – 21:00

Onsdag den 20. maj
FDF softball og cirkel lege

Onsdag den 27. maj
Hold sport og freestyle yoga

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 



Seniorer og Seniorvæbnere 
Græsset er blevet grønnere og det betyder at vi den kommende måned skal være 
ude i det gode vejr.

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

Vi holder møder mellem kl. 19 og21 følgende 
datoer:

4. maj
11. maj
18. maj
25. maj

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

  Månedens smukkeste 
seniorvæbner: 

 
 

Laura øver sig på at blive senior 
 
Send dit bud på næste måneds 
senoir/seniorvæbner på 
rotboll@fdf.dk 
Skriv en kort tekst med 
begrundelse.  
 



BRASS BAND
Koncertstævnet:
Så fik vi overstået koncertstævnet, og vi fik vist, at vi også kan lave et program med et 
væsentligt element af show.
Vi kan alle være tilfreds med det vi nåede, og der er da også indløbet mange positive kom-
mentarer til vort program.
Vi skal nu genbruge programmet til vor egen koncertfest.

Forårskoncert/Koncertfest:
Det bliver torsdag den 14. maj.
Sted endnu ikke aftalt.
Ud over programmet fra koncertstævnet er vi i gang med yderligere nogle numre, som 
også kan bruges til årsmøderne i Sydslesvig.

Årsmøderne i Sydslesvig:
Vi er traditionen tro tilmeldt ”de danske årsmøder” i Sydslesvig.
Vi har netop hørt fra Egernførde, der allerede har deres lørdags-program klar, og de skriv-
er, at de glæder sig til at se os igen.
Alle bedes kontrollere deres pas, at det er gyldigt, ellers er der tid til at få det fornyet.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.

FDF Musik 2009:
Sommerens tilbud bliver landsmusikstævnet i Silkeborg.
Tilmelding er senest den 5. maj.
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/

Sommertur 2010:
Der arbejdes videre med program, og økonomisk ser det ikke umuligt ud, idet vi stadig får 
flere penge samlet sammen.
Vi går også lige nu i gang med lodseddelen, som vi skal have god opbakning fra alle til at 
få solgt, hvorefter den vil give et pænt overskud.
Beslutningen om gennemførelse af turen eller ej foretages inden sommerferien.



BRASS BAND – Kalender

Opdateret 19. april 2009.

2009

maj 14 torsdag Forårskoncert/koncertfest

Sted følger

alle

juni 6.
7.

lørdag
søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juni ? ? Grydefest alle

juli 4.
11.

lørdag
lørdag

FDF MUSIK 2009 tilmeldte

Interessante arrangementer, som vi ikke deltager aktivt i:

maj 30. lørdag Aalborg Musikkonkurrence

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



Juniorafdelingen
Det, vi spiller op til nu, er jo forårskoncerten torsdag den 14. maj. Så alle bedes sørge for, 
at man kan deltage den dag. 

Ellers er det sydslesvigturen, og der vil I blive inviteret til at spille sammen med brassban-
det et par tirsdage i maj måned. Man behøver ikke deltage i hele aftenen, men i hvert fald 
indtil pausen. Men der vil komme videre information vedrørende alle disse arrangementer. 

Der er ikke nogen sommerlejr med Vejle 1 i år, fordi der jo er Musik 2009 - Landsmusik-
stævnet. Hvis man ikke har fået sig tilmeldt skal det ske senest den 5. maj. Det bliver ikke 
en uge kun med trut. Det bliver alt muligt blandet musik. 
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/

/Jonas

Elev band
Vi er nu rigtig godt i gang med at spille en masse musik og lave en hel masse sjov. Kristine 
og jeg skiftes til at dirigere og en gang imellem får vi hjælp af Lasse og Frederik som in-
struktører. Det kører derud af. 

Torsdag den 16. maj skal der spilles forårskoncert sammen med Steel Bandet og Brass 
Bandet. Stedet er endnu ikke fastlagt, men vi disker vi op med et ”funky” program der 
bliver super fedt. 

Der er noget at glæde sig til.

Mange hilsner fra Kristine og Carl

Husk:  FDF Musik 2009:
Indbydelserne til årets sommerlejr er ude, og det bliver jo som tidligere annonceret lands-
musikstævnet i Silkeborg.

Tilmelding er senest den 5. maj.
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/



Steelband

Vi øver hver torsdag fra kl. 18.30-20.30 på Randsborg. OBS – 
torsdag den 30. april skal vi i stedet øve i sognehuset, da Rands-
borg er optaget. 

14. maj er der forårskoncert og vi glæder os til at spille for jer. 

Lørdag d. 13. juni skal vi spille på ”Blå Festival” i Grindsted. Evt. 
afbud skal meddeles Tina snarest muligt.

En del af os skal med på Landsmusikstævne den 4. – 11. juli i 
Silkeborg, hvor vi selvfølgelig også tager vores tønder med ☺.

Mange hilsner fra Tina Noe



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


