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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



Gud skaber

Hvert forår sker der et mirakel, når alting myldrer frem af jorden.

Har du prøvet at trave en tur på en dejlig varm forårsdag?

Så har du måske også lagt mærke til, at der netop på en sådan dag, sker en 
masse omkring dig. Hele vinteren har naturen ligesom sovet, det hele er visnet og 
gået ud, jorden er blevet hård af frost, og siden gemte sneen alt under en dyne.

Men nu - er det forandret. Naturen er ved at vågne op og det myldrer med liv 
omkring os. Ja, netop liv, for træet der så ud som en tør pind er ved at få de fineste 
lyse grønne blade. Jordbunden, som var hård som sten, er nu blød og helt levende 
af små blomster og travle dyr og insekter. Vi kan næsten ikke fatte alt det, der sker 
og slet ikke fatte, at det faktisk sker hvert år, uden at vi så meget som rører en 
finger.

Vores gamle salmedigter, Brorson, har også undret sig over al den herlighed og har 
skrevet det sådan:

”Op, al den ting, som Gud har gjort,” v. 4-5:

Hvad skal jeg sige, når jeg ser 
at alle skove vrimle, 
de mange fuglesving der sker 
op under Herrens Himle?

Hvad skal jeg sige når jeg går 
blandt blomsterne i enge, 
når fuglesangen sammen slår 
som tusind harpestrenge?

Vi har svært ved at fatte, at Gud har skabt og stadig skaber alt dette liv for os. Vi 
har svært ved at forstå hvorfor, og hvordan det går til. Men at Gud stadig skaber, er 
vi ikke i tvivl om, når vi ser os om en forårsdag. Gud tilbyder os hele naturen, men 
også et liv sammen med ham. Når det lille barn bliver døbt, begynder det på en 
frisk, nemlig på et liv hvor Gud er med det. Gud er med i hele naturens gang og i 
vores liv.



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



En spændende skattejagt for alle aldre - helt gratis!
”Indy, Anna og Jonas - og jagten på den fantastiske leg” løber af stabelen søndag den 29. marts 
2009 fra 10.00 til 16.00.

 Den verdensberømte dr. Jones er forsvundet. Hans børnebørn: Indy, Anna og Jonas finder 
hans notater. Notaterne viser at dr. Jones sidste eventyr var jagten på den fantastiske leg – og 
nævner legens beskyttere, et broderskab kaldet vogterne. Børnene beslutter at gå i hans fodspor 
og forsøge at finde både deres bedstefar og den fantastiske leg. Eventyret begynder her, alle 
deltagerne deltager som Indy, Anna og Jonas – og får ved arrangementets start får alle dr. Jones’ 
notater og optegnelser – opgaven synes klar: Find dr. Jones og den fantastiske leg – og tag jer i 
agt for vogterne.
Jagten sætter ind 3 steder i landet: Aalborg, Vejle og København.
Jagten er for alle aldre - der er sjove lege og kloge opgaver, du kommer til at prøve ting, du aldrig 
har været med til før... medmindre du har været med Indiana Jones eller andre af hans type i 
junglen på eventyr.
Arrangementet er gratis! - men du skal selv have mad med.
Se mere på www.fdf.dk/indy
Vedr. tilmelding:

FDF Vejle 1. kreds deltager naturligvis i arrangementet i Vejle, og du kan sagtens komme med på 
et hold med andre Vejle 1’ere, men du kan også deltage sammen med din familie eller venner, 
hvis du hellere vil det. For at melde dig som deltager til dette spændende arrangement, skal du 
udfylde nedenstående tilmelding, og aflevere den til din leder senest i uge 11. Hvis du gerne 
vil deltage sammen med venner eller familie, skal du bare skrive deres navne på tilmeldingen 
også. Når vi kommer tættere på arrangementet, vil I modtage en mail med diverse praktiske 
informationer.
I tvivl? Kontakt Søren Jacobsen på 20 84 00 08.

Tilmelding til Indy, Anna og Jonas
Afleveres senest på mødet i uge 11. Tilmeldingen kan også 
mailes til martin@lotzkat.dk
Navn:  

FDF Klasse:  

Evt. Mobilnr.:  

Evt. email adresse:  

Øvrige deltagere på holdet:   
  

Evt. bemærkninger:  
  



Hej Puslinge

Så skal vi i gang med kokkemærket, vi starter måneden med at 
lave vingummi og bolcher. I bliver delt ind i to hold, så nogle laver 
bolcher og andre laver vingummi. Mødet efter bytter vi rundt, så I 
kommer til at lave begge dele.
De to sidste møder skal vi lave mad udenfor, så sørg for at have 
godt med varmt tøj på og tøj der gerne må blive beskidt.

Program for Marts: 

D. 5. Marts – Vi skal lave bolcher og vingummi.

D. 12. Marts –  Vi skal lave vingummi og bolcher.

D. 19. Marts –  Vi skal lave mad over bål, så husk varmt tøj, der 
gerne må blive beskidt.

D. 26. Marts – Lave pandekager over Trangia. Vi skal være ude, 
så husk varmt tøj.

Glæder os til at se jer.

Puslingelederne
Hilsen jeres ledere

Søren, Sabrina og Henriette (24626323) 



Hej Mandags -tumlinge

Så kom vi godt over fastelavns-tiden, og kan komme til at ligne os 
selv igen.
Marts ser sådan ud..

 
  2 /3   Selv-lysende møde (glem lommelygte)
  9 /3   Kreativ aften- kom i gammelt tøj
 16/3   Vi laver bål, pizzabagning
 23/3   Krible-krable-kryb( Vejle fodercentral)
 30/3   Rekordmøde

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

Nu begynder foråret så småt, så fra nu af vil vi fortrinsvis være 
udendørs.

3 marts  BY MØDE 
                      Vi mødes og afhentes ved banegården 

10 marts        BY MØDE
                     Vi mødes og afhentes ved banegården

17 marts        Vi lærere at lave bål og hugge med økse

24 marts        Vi lærere at lave bål og hugge med økse

31 marts        Vi slår alle rekorderne

7 april   Påskeferie

Vi har tænkt os at lave en tur her i foråret, men mangler lige 1 
eller 2 forældre til at hjælpe om søndagen. Så hvis der er nogle 
forældre der kunne tænke sig at hjælpe ☺ så vil vi gerne høre fra 
jer, for så indretter vi datoen efter jer. 

Vel mødt.
Mvh  dine ledere

Nadja, Stefan og Bjarne  Tlf. 21796904

tIrsDaG



Så er det snart forår, og vi glæder os over, at det i marts begynder at blive lyst på vores møder. 

Mandag den 2. marts

Gryden

Vi fortsætter med mørkemærket. Vi går en tur rundt i mørket 
og skal finde stjernetegn, sende en besked med morse over 
fjorden og følge reflekser i den mørke skov.

Mandag den 9. marts

Gryden

Vi afslutter mørkemærket og laver månekompas, 
lygtesignalering og stjernetegn med fyrfadslys. Du har prøvet 
en af de tre ting - og i aften prøver du de to andre.

Mandag den 16. marts

Gryden

Vi laver hjemmelavet medister, steger det over bål og spiser 
det.

Mandag den 23. marts

Start og slut ved posthuset

Vi skal på et byløb i Vejles centrum, hvor vi skal bruge GPS, 
mobiltelefoner m.v. -Så i dag må du meget gerne have en 
mobiltelefon med.

Vi mødes kl. 18 ved posthuset og slutter samme sted kl. 20.
Weekend den 28.-29. marts

Højen-hytten og Vejle

Pilte-weekend. Vi skal være i Højen-hytten. Om søndagen 
skal vi være med til “Indy, Anna og Jones” - et stort FDF-
arrangement, som foregår i Vejle. Du får indbydelsen på 
mødet den 9. marts.

Mandag den 30. marts

Skovlegepladsen i 
Søndermarksskoven.

Vi skal i gang med at forberede risbåde, vi skal klatre i træer 
og vi skal lege. 

Vi starter og slutter ved skovlegepladsen i 
Søndermarksskoven.

Du skal også til FDF følgende datoer:

Weekend 1.-3. maj 2009 Pilte-væbnertræf for alle pilte, væbnere og seniorvæbnere fra 
Trekantområdet og Fyn. Det foregår i Odense.

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 4. marts
Lave drager

Onsdag den 11. marts
Lave drager

Fredag den 13. - søndag den 15. marts drage lejr.

Onsdag den 18. marts
Hemmeligt møde udendørs 

Onsdag den 25. marts
Alternative boldlege 

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

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 

Nu da vi går ind i den første forårsmåned skal vi til at forberede 
os på at være ude, så det er  vigtigt at i til hver møde medbringer 
udetøj uanset vejr.  

2. marts 
Førstehjælp: Vi skal lære hjertemassage og genoplivning

9. marts  
Vi skal have fundet ud af hvorfor verden er rund når et 
Danmarkskort er fladt.

16. marts 
Vi skal have fundet nord, og hvordan man finder vej.

23. marts 
Vi skal have fundet ud af om vi har lært noget.
Mødested: Campingpladsen ved Nørreskoven 

30. marts 
Påskehyggemøde

Velmødt 
Jeres ledere.

Husk at melde afbud på 20840008

Mvh
Lederne



Brass BaND
Elevagitation
Onsdag den 4. marts kl. 19,00 holder vi en orienteringsaften, hvor vi håber at få nogle nye elever. Elever, 
junior og steel-band skal onsdag den 25. februar deltage i en musikgudstjeneste i Smidstrup Kirke. Her vil 
blive agiteret for eventuelle nye elever. Desuden har vi sendt invitation ud til alle kredsens medlemmer i 
alderen 8-12 år.

Elevstævne:
Så står elevstævnet for døren. Det er jo i Grindsted i weekenden 13. – 15. marts.
Alle elever har tilmeldt sig samt også nogle fra Junior. Det er flot.
Endelig skal vi også have nogle instruktører med.

arbejds-weeked:
Arbejds-weekenden forud for koncertstævnet og forårskoncerten bliver 20. – 22. marts. Vi skal igen til Lun-
derskov. Detaljer udsendes separat.

Koncertstævnet:
Vi har tilmeldt os koncertstævnet i Flensborg på Duborgskolen lørdag den 28. marts.
Vi satser i år på et mere show-orienteret program, og som det ser ud lige nu bliver programmet:

KONGOLELA
AFRICAN FUNK
LIGHT-WALK
YOUR SONG
ABBA GOLD

andre konkurrencer:
Vi har fået indbydelse til ”March- & Hymn-tune Contest” i Silkeborg lørdag den 16. maj. Og til ”Aalborg 
Musikkonkurrence” lørdag den 30. maj. Vi har valgt begge fra, da vi synes, vi har travlt nok. Endelig falder 
Aalborg-arrangementet sammen med Jelling Festival og er ugen før årsmøderne i Sydslesvig.

Forårskoncert/Koncertfest:
Lørdag den 2. maj er foreslået, og der arbejdes videre hermed.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.

FDF Musik 2009:
Sommerens tilbud bliver landsmusikstævnet i Silkeborg.
Indbydelser udsendes i begyndelsen af marts, og tilmelding er senest den 5. april.
Se nærmere på:
http://fdf.dk/musik2009/cmsimple/

sommertur 2010:
Der arbejdes videre med program og med at finde økonomi.
Beslutningen om gennemførelse eller ej skal foretages i begyndelsen af juni 2009. 



Brass BaND – Kalender

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

maj 2. lørdag Forårskoncert/koncertfest 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:

april 24.

26.

fredag

søndag

Grenland International Brass Festival

Med bl.a. Black Dyke Band
maj 16. lørdag March- & Hymn-tune Contest i Silkeborg

maj 30. lørdag Aalborg Musikkonkurrence

Derudover er der de almindelige orkesterprøver tirsdag aften kl. 19.00 – 21.45.



Juniorafdelingen
Hej Junior

Vi havde det jo utroligt sjovt med at filme. Glæder mig til at sætte det sammen og 
det bliver super godt til koncerten. Vi håber at koncerten i Smidstrup giver en masse 
nye elever, og det var jo egentligt derfor vi deltog derude. Desuden er det altid sjovt 
at vise det frem, som man har arbejdet med. 

På ledermødet vi havde i starten af februar, blev vi enige om ikke at deltage i den 
konkurrence i Ålborg. Så det bliver ikke denne gang. Måske næste år?

Jonas

Elev band
Nye instruktører:
Per er jo gået på barselsorlov. Elevafdelingen er så overtaget af Kristine og Carl August. De har 
taget fat med friske kræfter, og de skal nok få styr på vores elever. I næste nummer af Dalposten 
vil de fortælle lidt om, hvordan det var at starte i elevafdelingen.

Eleverne arbejder med at få et program klar til forårskoncerten, hvor alle musikafdelingens grup-
per jo skal på scenen.

Elevstævne:
Så står elevstævnet for døren. Det er jo i Grindsted i weekenden 13. – 15. marts.
Alle elever har tilmeldt sig samt også nogle fra Junior. Det er flot.

Elevagitation
Onsdag den 4. marts kl. 19,00 holder vi en orienteringsaften, hvor vi håber at få nogle nye elever. 
Elever, junior og steel-band skal onsdag den 25. februar deltage i en musikgudstjeneste i Smid-
strup Kirke. Her vil blive agiteret for eventuelle nye elever. Desuden har vi sendt invitation ud til 
alle kredsens medlemmer i alderen 8-12 år.



steelband

I skrivende stund er vi ved at gøre klar til vores koncert i Smid-
strup Kirke den 25. februar. Mere om det i næste nummer af Dal-
posten.

Vi var nogle stykker fra Steelbandet, der deltog i Kredsweeken-
den. Det var en rigtig sjov, hyggeligt og spændende weekend, 
hvor vi var flygtninge. Vi var på løb, hvor vi skulle tjene penge ved 
posterne for at kunne købe mad. Det var en rigtig god weekend 
sammen med mange andre fra kredsen.

I marts måned går vi i gang med at øve nogle nye numre…. som 
I måske kommer til at høre ved forårskoncerten senere på året. 

Efter vores nyeste medlem er kommet til, er vi nu et fuldt besat 
steelband. Velkommen til Johan, der spiller sopran. Mads spiller 
ligeledes sopran, Laura har alten, Nina spiller på bariton, Lasse 
K. har tenoren, Jeppe spiller cello, Pernille har guitaren og Max 
udfolder sig på bas. (Det var så navnene på de forskellige tønder, 
vi spiller på….og næsten alle bandets medlemmer). Sidst men 
ikke mindst har vi Lasse A. på trommer.

…og jeg forsøger at holde styr på hele troppen ☺

Stor hilsen 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 



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


