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LINK  TIL KLASSERNE:

PUSLINGE

TUMLINGE MANDAG 
 
TUMLINGE TIRSDAG

PILTE

VÆBNERE

SENIOR VÆBNER

MUSIK AFDELINGEN

JULESTUE

HJÆLP

KLIK HER

http://fdf.dk/vejle1/


Kredshus                    Randsborg               75 82 36 35
Formand                    Torben Elbek               40 26 34 75
Kasserer                    Mogens Maaløe       75 86 24 03 
Kredsledere            Jesper From               22 66 25 88
 
Puslinge                    Henriette Andersen      24 62 63 23
Tumlinge                    Trine Esmann               29 72 69 63
Tumlinge                     Morten Hansen       20 55 00 07
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 
Young Steel (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

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

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.



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



Når Gud taler

I begyndelsen var der ingenting. Ingen dyr og lyde, ingen dufte og 
planter, ingen jord og vand, ingen stjerner og måne, intet univers. 
Der var slet ingenting.

Det er faktisk lidt svært at forestille sig ingenting. Min fantasi slår 
ikke til. De, der skrev Første Mosebog i Bibelen havde sikkert 
også svært ved at forestille sig, hvordan verden så ud, før der var 
en verden. Men én ting var de sikre på: selv dengang, hvor alt var 
intet, levede og åndede Gud.

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.  Jorden var 
dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds 
ånd svævede over vandene.” (1. Mosebog, kap. 1, vers 1-2)
Og midt i intetheden, på en ganske almindelig mandag talte Gud 
ud i universet: »Der skal være lys!«. Før der overhovedet var nat 
og dag, stearinlys eller neonrør, tog Gud kampen op mod mørket, 
og som så mange gange siden vandt Gud kampen: Der blev lys!
Det var ikke et gigantisk tryllenummer. Det var ikke et fysisk 
eksperiment. Det var Guds gode, skabende stemme, der kaldte 
lyset frem.

Dagen og natten følger hinanden. Hver morgen kalder Gud lyset 
frem i universet og i menneskers hjerter. Hver morgen bliver der 
igen lys.



Kontingent stigning

Bestyrelsen har vedtaget at forhøje kontingentet fra og med 
næste opkrævning til halvårlig:
 
- For traditionel afdeling kr. 350,-
 
- For musik afd. kr. 350,- + kr. 100,-, dvs. i alt. kr. 450,-.

Kalender info.

Julestuen for alle............................................................28 + 29/11
Kredsweekend ”Reb & Rafter”.................................23 - 25/1 2009           
Sommerlejr på Kildegården ”Reb & Rafter”............27/6 - 4/7 2009



 
 
 

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: 



Vi mangler hjælpere til Julestuen
Tombola:Knud Fryland  75 83 90 31
Søndag den 23. november  kl. 16-19
Torsdag den 27. november  kl. 19-21
Fredag den 28. november   kl. 15-20
Lørdag den 29. november   kl. 10-18

Adventskranse: Betina  75 88 83 67 
Lørdag den 22. November   kl. 10-15
Mandag den 24. November kl. 19-21
Tirsdag den 25. November  kl. 19-21
Torsdag den 27. november  kl. 19-21
Fredag den 28. november   kl. 15-20
Lørdag den 29. november   kl. 10-18

Nissebod: Tove Frandsen 75 82 10 21
Onsdage aften kl. 19-21
Torsdag den 27. november  kl. 19-21
Fredag den 28. november   kl. 15-20
Lørdag den 29. november   kl. 10-18

Kaffestue: Torben  Andersen  40 99 45 01
Torsdag den 27. november  kl. 19-21
Fredag den 28. november   kl. 15-20
Lørdag den 29. november   kl. 10-18

Praktisk udvalg: Torben Andersen  40 99 45 01
Torsdag den 27. november  kl. 19-21
Lørdag den 29. november   kl. 15-18    

Har man lyst til at hjælpe (de timer man kan afse) kan du ringe til dem der står for 
holdet og aftale nærmere



Hej Puslinge

I november måned skal vi forsætte med vores pirattema: Det 
er derfor vigtigt, at I hver gang har de piratkostumer på, som vi 
lavede i oktober måned. 
Sidst i måneden skal vi på lejr i Højen, der skal vi forbedrede 
vores stykke, som vi skal spille til julestuen. Så vi håber, at så 
mange som muligt har lyst til at komme med. Det bliver en rigtig 
god tur med masser af sjove og udfordrende aktiviteter.        

Novembers program:
D. 6.         Piratfest
D. 13.       Skattejagt
D. 20        Julestueforberedelse  
D. 22-23.  Lejr i Højen Hytten
D. 27.       INTET MØDE – pga. julestuen.
D. 28-29.  Julestue

HUSK kære forældre!
Da vi skal være ude hver gang, bedes I 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 alle puslinge.
 

Henriette 24 62 63 23, Søren og Sabrina





Hej Tumlinge☺

Så kommer her november måneds program.
Vi skal i gang med at finde et lille indslag til årets julestue, som i 
år er 28-29 november.

  3/11 Mørkemøde
10/11 Julestue forberedelse
17/11 julestue forberedelse
24/11 julestueforberedelse.

HUSK: Praktisk udendørs tøj til hvert møde, forbundsskjorte, 
march og lejr evt. lommelygte.

Med venlig hilsen
Mathias, Kathrine, Maike og Trine.

  
Klasseleder: Trine Esmann  
Mobil: 29726963
Mail: Trine.esmann@mai.dk

MANDAG



Hej Tumlinge  

Møder i november for alle tirsdags-tumlinge 

 

Tirsdag d. 4. - Mørkemøde i Gryden .
 
Tirsdag d. 11. - Noget med julestue.
 
Tirsdag d. 18. - Noget mere med julestue.
 

Husk altid: Varmt  tøj og FDF skjorte.

Afbud til møde skal ske til Morten, tlf. 20 55 00 07.
 

Hilsen fra alle jeres ledere 
Stefan , Jacob ,Morten, Nadja

TIRSDAG



Oktober startede med en rigtig fin tømmerflådetur på Vejle Å i dejligt vejr. Det nåede godt nok at 
blive helt mørkt inden vi kom frem - men alt gik godt og de to tømmerflåder (med 10-12 personer på 
hver) holdt sig flydende hele vejen. Vi nåede også at komme i gang med skovmandsmærket og så 
fik vi fejret FDFs fødselsdag med hele 4 lagkager mandag den 27. oktober. 
I november skal vi udover mandags-piltemøderne til to store FDF-arrangementer, nemlig pilte-
ugelejren den 12.-15. november og julestuen den 28. og 29. november. Vi glæder os til endnu 
en god FDF-måned, og vi håber at se jer alle sammen til alle møder og selvfølgelig også både til 
ugelejren og til julestuen.
Piltemøderne foregår i Gryden kl. 18-20 - bemærk dog, at mødet den 24. november foregår på 
Randsborg.

Mandag den 3. november Vi fortsætter med skovmandsmærket og lærer mere om 
at bruge dolk, økse og sav og lidt mere førstehjælp. 

Mandag den 10. november ....kan I blive hjemme og spise andesteg, og i stedet for 
mødes vi onsdag til....

Onsdag den 12. til lørdag den 15. 
november

UGELEJR PÅ RANDSBORG
Du har fået indbydelsen og sidste tilmelding er mandag 
den 3. november. På ugelejren skal vi bo på Randsborg, 
men samtidig gå i skole, på arbejde, passe andre 
fritidsaktiviteter og lektier. Aftenprogrammerne byder 
på hockey-turnering, mørkestratego i skoven og Hawai-
strand-fest på Randsborg fredag aften med grill-mad, 
farvestrålende drinks, store badedyr på en næsten rigtig 
strand, hvor man også kan komme i vandet. 

Vi håber, at alle pilte skal med på en af årets store FDF-
begivenheder.

Mandag den 17. november Vi slapper lidt af ovenpå ugelejren med æbletærte 
bagt på bål ñ og så begynder vi at forberede vores 
underholdnings-indslag til julestuen. 

Mandag den 24. november Vi øver på vores underholdningsindslag til julestuen. 
NB: Mødet foregår på Randsborg.

Fredag/lørdag 28. - 29. november Julestue på Randsborg. Der er åbent fredag fra kl. 15-20 
og lørdag fra 10-15. På et tidspunkt i løbet af julestuen 
skal vi optræde ñ og så snart vi kender tidspunktet vil vi 
fortælle det videre til jer. 

Mandag den 1. december Vi afslutter skovmandsmærket med den store 
EKSAMEN. Vi regner selvfølgelig med, at alle består ñ 
men der bliver en prøve, hvor du skal bevise, at du har 
fortjent skovmandsmærket.



Husk også, at du skal til FDF følgende datoer:

Weekend 23.-25. januar 2009 Kredsweekend på Olufsborg og Sandbjerg ved 
Horsens.

Sommerlejr 27. juni til 4. juli 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 Bækmarksbro ved Flynder Å. 

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 

I sidste måned fik vi både taget mad-mærket og 3 km-mærket på 
hovedet (vi gik baglæns) ☺. I denne måned skal vi lege med lidt 
kort og kompas - og selvfølgelig også forberede årets julestue.

  

  5/11 Kort og kompas
12/11     Cykelorientering (Husk cykel, cykelhjelm og cykellygter!)
19/11 Vi forbereder julestue
26/11 Vi forbereder julestue
29/11-30/11 Julestue

Husk til hvert møde: praktisk tøj, fdf-skjorte, march og lejr, 
lommelygte og godt humør ☺ Husk også at melde afbud, hvis du 
ikke kan komme!

Mvh. jeres ledere 

Mads (22837085)
Jesper(22230528)
Ida
Jeanette(28290515)



Seniorer og Seniorvæbnere 

Det er mørkt og stormfuldt vejr udenfor, men det stopper os ikke. Vi skal i denne 
kommende måned være våde, frygtløse og sidst men ikke mindst lade stille og rolig 
op til julen.

Vi skal også til årets største og sjovest sportsbegivenhed Duil6 Cup, se nærmere på 
www.duil6.dk 

03.11.      
Svømmehalsmøde i Idrættens Hus mødested: Idrættens Hus ved svømmehallen

08.11./09.11.   
DUIL6 Cup i Idrættens Hus med efterfølgende overnatning hos FDF, Vejle 2 
mødested: Idrættens Hus. HUSK TILMELDING NØDVENDIG

10.11. 
Rush Hour - husk varmt tøj 

17.11. 
Forberede julestue

24.11.  
Forberede julestue

Med venlig hilsen 

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

  Månedens smukkeste senior: 

 
Mathias Jacobsen 
 
Send dit bud på næste måneds 
senoir/seniorvæbner på rotboll@fdf.dk 
Skriv en kort tekst med begrundelse.  
 



BRASS BAND

DM for BRASS BANDS:
Det sidste arbejde op til DM er meddelt ud med koncert såvel på Møl-
holm Skole som i Århus.

Orkesterkurset i efterårsferien:
Vi endte med at have 21 kursister og 1 instruktør med. Det var rigtig 
godt. Læs andetsteds herom.

Instruktøruddannelsen:
Instruktøruddannelsen fortsætter med alle tre moduler med weekend-
erne 21.-23. november 2008 og med 23.-25. januar og 20.-22. marts 
2009.
Tilmeldinger er i skrivende stund ved at indgå.

Efter DM:
Tirsdag den 4. november, som er første prøve efter DM, går vi i 
gang med repertoiret til julekoncerterne. Til såvel prøverne som til 
de 3 julekoncerter kommer der 4 juniorer op og skal være med, og vi 
byder Anne-Sofie, Signe, Jeppe og Mads velkommen til at være med 
til disse koncerter.

Julemusik på Strøget:
Juletræet på Rådhustorvet skal tændes allerede lørdag den 22. no-
vember. Det er så tidligt, at vi ved, vi ikke har alle hjemme. Bl.a. er 
der jo instruktøruddannelse i København, hvor vi har deltagere med. 
Der er også andre ting, der skal gå op den dag. Vi har aftalt med 
Strøget, at vi laver et udvidet URO-hold, så der alligevel kommer 
musik på Strøget.



BRASS BAND – Kalender
november 1. lørdag DM for Brass Bands

i Herning Kongrescenter

Vi skal spille kl. 12,00

alle

november 21.

23.

fredag

søndag

1. weekend i instruktøruddannelsen

i København

tilmeldte

november 22. lørdag Juletræet på Rådhuspladsen tændes

Eftermiddag 13,00 – 15,15

Udvidet 
URO

november 28.

29.

fredag

lørdag

Julestue på Randsborg. Vi skal stille et hold 
lørdag ved middagstid

ensemble

december 6. lørdag Julemusik på Gågaden

Eftermiddag

alle

december 7, søndag Julekoncert i Mølholm Kirke kl. 16,00 alle

december 9. tirsdag Julekoncert i Ødis Kirke

kl. 19,00 eller 19,30

alle

december 16. tirsdag Julekoncert i Gulkrogcentret - aften alle

december 17. onsdag Juleafslutning for musikafdelingen

Kl. 19,00 – 21,00

alle

december 21 søndag Julemusik på Strøget – eftermiddag

Nok også med Kirkernes fakkeltog

alle

Der er URO-hold på Strøget 5 dage – nemlig 18.-19.-20.-22.-23. december.

Alle dage mellem kl. 16,00 – 18,00. Den 20. dog 14,00 – 16,00.

Der laves speciel plan for URO-holdene.

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

Landsorkester-weekend 7. - 9. november i forbindelse med FDFs landsmøde.
Det er samme weekend Black Dyke spiller 2 koncerter i Sverige.



Junior
Velkommen tilbage fra efterårskursus. Håber, I har haft det super sjovt. Det gælder 
også dem, som har lavet andet i ferien. 

Juletiden nærmer sig, så derfor vil jeg gerne, at I kommer med forslag til gode ju-
lenumre. Vi skal vel ikke bare spille det samme som vi plejer? 

Er der nogen af jer der har set DVD’en BLAST!? Jeg vil prøve at skaffe den, og så 
skal vi se den en onsdag. Det er super underholdning med blæs og effekter. Men for 
at komme tilbage til julen, så er der jo flere begivenheder hvor vi skal deltage sam-
men med Brass Bandet, og det bliver jo som altid sjovt at være udklædt som nisse.

Efterårskursus (Anne Hedegaard fortæller):
For os, der har været på efterårskursus, kan jeg nok godt garantere, at vi alle har 
været trætte og sovet det meste af lørdag. Ugen stod selvfølgelig på en masse 
musik, men også diverse gak og løjer og kursuskrig. 

Der blev spillet på livet løs til mandag aften hvor der var gudstjeneste i den nærm-
este kirke. Hen til kirken gik niveau 1 i spidsen efterfulgt af instruktørerne fra 
niveau2, som leverede musikken dertil. 

Tirsdag var der dømt frieftermiddag. Man kunne bl.a. tage til Århus by, i biografen, 
Den Gamle By eller blive hjemme på skolen til filmhygge. 

Onsdag var der helt almindelig dag, med masser af musik. Torsdag var der dømt 
festaften. Niveau 1 havde instruktører klædt ud i spice girls kostumer, niveau 2 
var klædt ud som fragglerne, niveau 3 var klædt ud som hippier, niveau 5  var fra 
1920’erne og niveau 6 var fra 1930’erne (fra filmen Cabaret). 

Fredag blev der holdt generalprøver, og senere koncert, som der sikkert var mange 
oppe at høre. 



Elevafdelingen

Så blev det endelig efterårsferie! 

Men ikke alle kunne sove længe i den uge, for næsten alle 
eleverne tog med på FDF’s store orkesterkursus. Det er nemlig 
både sjovt og så får man lært en hel masse. 

Nu er vi så i gang med dagligdagen igen og i gang med at spille 
julemusik. Vi skal øve os en masse, for vi skal nemlig give en lille 
hyggelig koncert på FDF’s Julestue. Det finder sted den 27.-28. 
november, det er dog endnu ikke fastlagt, hvilken af dagene vi 
skal på. 

Nærmere info kommer!

Steelband

Julen nærmer sig, og der er rigtig gået julestemning i Blue Steel. 

Vi skal have en række julenumre klar, så vi kan give julestuen et 
pift julemusik med sprøde, caribiske rytmer og klange.

Mange hilsener
Tina




