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”Din idiot!”
   - Vi skal være lyse for hinanden

Efteråret er den mørke tid, og mørke er det modsatte af lys. Når det er mørkt – helt 
mørkt, kan man ikke se noget. Når vi sidder i mørket er mørket hele vejen rundt om 
os. 

Mørket kan også være inden i os. Mørket er indeni os, når vi gør andre ondt, når 
vi ikke er rare ved vores kammerater. Der kan også være mørke indeni os, når 
de andre bliver sure på os og kalder os grimme ting. ”Din idiot!” er ord der kan 
mørkelægge os indeni. Vi bliver kede af det, når de andre ikke kan lide os og kalder 
os grimme ting.  

Jesus har sagt: ”I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man 
tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det 
lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres 
gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene” (Matt 5, 14-16). 

Det betyder, at vi skal være som et lys for andre; vi skal glæde andre og vi skal 
være med til at fylde andre med lys, så mørket ikke kan få plads.

Bøn
                     
Kære Gud! 

Du siger, vi skal være verdens lys.
Tak for at du vil bruge os
til at sprede lys og glæde i verden. 
Hjælp os til at klare den opgave. 
Trøst os, når vi er kede af det, 
fordi andre kalder os grimme ting. 
Mind os om at vi altid er elsket af dig. 



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

Vi starter denne måned med et fællesmøde, mandag d. 2. Nov. Mødet starter 
kl. 18.00 på Randsborg og slutter samme sted kl.20.00. På mødet skal vi ud og 
tjene penge til kredsen, ved at sælge julekalendere. Vi ved godt at det er lidt sent 
for puslingene, men vi håber I vil komme alligevel, så vi kan få solgt så mange 
julekalendere, som muligt.
Resten af måneden skal vi bruge vores puslingemøder på, at forberede et 
lille musikstykke, som vi skal spille til julestuen og så skal vi selvfølgelig have 
musikmærket. 
Mødet inden julestuen kan vi ikke være på Randsborg, så  denne uge har vi valgt 
ikke at holde møde.

Novembers program:

D. 2.     –   Vi skal ud og sælge julekalendere 
D. 5.     –   INTET MØDE ( da vi holdt møde i mandags )
D. 12.   –  Julestueforberedelse
D. 19.   –  Julestueforberedelse
D. 26.   –   INTET MØDE ( p.g.a. julestuen )
D: 27-28 -  Julestue

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, sms’e 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 er efteråret kommet, og vi er kommet rigtig godt ind i FDF-sæsonen 2009-2010, 
vi har i løbet af de sidste måneder taget tre mærker: dolkemærket, bålmærket og 
hjælpermærket og vi fortsætter med fuld fart her i november, hvor programmet 
blandt andet byder på julekalendersalg og julestueforberedelse! ☺

Programmet for november måned:

2. november: Vi holder fællesmøde med puslinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere 
og seniorerne. Vi skal i fællesskab sælge julekalendere! ☺ HUSK at mødet denne 
mandag er klokken 18.00-20.00. Husk desuden at tage varmt tøj på og medbringe 
en lommelygte! Vi har også brug for nogle forældre til at køre nogle hold rundt, så 
har I tid og lyst er I meget velkomne! 

9. november: Vi forbereder til Julestuen!

16. november: Vi forbereder til Julestuen!

23. november: Julestueforberedelse/hyggemøde

Årets Julestue er d. 27. Og 28. November, tumlingene vil have forberedt et lille 
optrin, som de gerne vil vise, og vi håbet derfor på at se jer forældre alle sammen! 

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

MANDAG



Piltemøder - Oktober



Så blev det vintertid og KULMØRKT hver mandag aften - og nogle gange også vådt og koldt. Husk 
derfor hver gang varmt, vandtæt tøj og en lygte.

I oktober har vi mest prøvet at lære lidt om kort og kompas - og fundet ud af, at det faktisk er ret 
svært. Vi fortsætter med det når vi kommer til foråret - og så udvider vi med GPS også.

I november skal vi have ugelejr - og det glæder vi os meget til. Vi har valgt en forholdsvis kort ugelejr 
- nemlig fra onsdag til lørdag - og håber meget, at I vil deltage alle sammen.

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.

Mandag den 2. november

NB: Kl. 18-20 på Randsborg.
Fælles møde med puslinge, tumlinge, pilte, seniorvæbnere og 
seniorer - på Randsborg. Vi holder “Store julekalendermøde”, 
hvor vi i fællesskab når nye rekorder i julekalendersalg. Der 
bliver også æbleskiver m.v.

Du har fået besked - husk at tilmelde dine forældre, så vi ved 
hvor mange biler der kan hjælpe med at køre rundt.

Mandag den 9. november

NB: Kl. 19-21 på Randsborg.
Vi starter med at øve til julestue. Mødet foregår på Randsborg.

Mandag den 16. november ....kan I blive hjemme, og i stedet for mødes vi onsdag til....
Onsdag den 18. til lørdag den 21. 
november

UGELEJR PÅ RANDSBORG
Du har fået indbydelsen og sidste tilmelding er mandag den 
9. 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, øve 
til julestue, skovtur og fredag skal vi spise og bowle på Pletten, 
Vejle Bowlinghal. 

Mandag den 23. november

NB: Kl. 19-21 på Randsborg.
Vi øver til julestue - og i aften skal det være helt klar, for 
julestuen er lige om lidt. Mødet foregår på Randsborg.

Fredag/lørdag 27. - 28. 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 – og så snart vi kender tidspunktet vil vi fortælle det 
videre til jer. 

Mandag den 30. november Mørkelege - vi starter og slutter i Gryden. 

Husk også følgende datoer:
Weekend 22.-24. januar 2010 Kredsweekend på Olufsborg og Sandbjerg ved Horsens.
Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMERLEJR FOR VÆBNERE

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



Hej Senior og Seniorvæbnere
2. november   Bamse Julerejse 

9. november   Bamse Julerejse

14. november           DUIL 6 CUP

16. november           Bamse Julerejse 

23. november           Bamse Julerejse 

26.-28. november Julestue inkl. overnatning

30. november          Synge julen ind med engle sang

  
  

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
Ida: 28 45 15 74





NYT





BRASS BAND
Orkesterkursus:
Så fik vi afholdt et rigtig godt orkesterkursus.
Læs mere andetsteds i Dalposten.

Regionalstævnet i Vejle:
Stævnet afvikles lørdag den 31.oktober, hvorfor der først kommer 
noget herfra i decembers udgave af Dalposten.

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.
Læg godt mærke til julearrangementerne.

Sommertur 2010:
Det går fortsat godt med at skaffe penge til puljen, og der er hele 
tiden flere aktiviteter på vej. Derfor fortsæt med at melde jer til 
opgaverne, det kan rigtig godt betale sig.

Flybilletter er nu bestilt, og koncerter er ved at blive aftalt i 
såvel New York som i Toronto.



2009 Opdateret 21. oktober 2009

november 27. fredag Musik på gågaden - aftenåbent ?

november 27.

28.

fredag

lørdag

Julestue på Randsborg alle

december 5. lørdag Gågaden alle

december 6. søndag Julekoncert i Mølholm Kirke alle

december 8. tirsdag Julekoncert ?? alle

december 15. tirsdag Julekoncert ?? alle

december 16. onsdag Juleafslutning for Musikafdelingen alle

december 20. søndag Julemusik på Strøget – eftermiddag

Nok også med Kirkernes fakkeltog

alle

december URO

(17)-18-19-21-22-23

URO

BRASS BAND – Kalender



Juniorafdelingen
Efter et supergodt orkesterkursus nede på Rosborg er vi igen spilleklar efter ferien. Nu da 
embrochuren er i top spiller vi rigtig godt og forhåbentlig har vi alle fået rykket os en hel del 
med alt det spilleri i ferien.

Vi begynder nu at spille til kl. 20.30 om onsdagen så vi får lidt mere ud af prøverne, men 
det får I alle sammen videre information om. Desuden er vi begyndt at få nogle aftaler på 
plads med nogle fra brassbandet der vil komme om onsdagen og hjælpe til. Det glæder vi 
os meget til!

Mange hilsner
Kristine og Carl

Elev band
Vi knokler på med krum hals. Og jeg er sikker på, at I nok skal blive gode til at spille.
Mon ikke, vi kan nå at få et nummer eller to klar til julestuen. Det satser jeg i hvert fald på.

/Jonas

At være på efterårskursus:

Viktor fra elev-brassbandet i Vejle 1 var med for anden gang på FDF efterårskursus. Han 
var med på hold nummer 2 ud af fem, som hedder Allegro.

Viktor synes, at det var en lige så god oplevelse hvis ikke bedre end året før og glæder sig 
til næste år. Han har fået mange gode oplevelser, som han ikke glemmer foreløbig.

Kurset blev holdt på Rosborg Gymnasium, og det var Viktor glad for. Der var ikke langt 
hjem hvis noget skulle gå galt, og han synes skolen er et godt sted at holde kurset.



Steelband
I starten af måneden var vi en tur ude på Vejle Fjord-skolen i Daugård. Her var vi blevet in-
viteret til at spille i forbindelse med et klassearrangement. Koncerten gik fint og vi fik endda 
lokket nogle af børnene til at danse til et enkelt nummer. Bagefter havde børn og voksne 
mulighed for at prøve vores tønder, hvad der da også var nogle stykker, der benyttede sig 
af.

I uge 42 var vi af sted igen. Orkesterkurset blev i år afholdt i Vejle og vi fik muligheden for 
at spille til deres fest på Rosborg torsdag aften. Det må siges at være en rigtig sjov aften, 
hvor holdene hver især kom med en flot og underholdende ”indmarch”. Under maden spill-
ede vi en masse festlige numre.

Mange hilsner fra Tina.

Rock Blåt
Vi øver os flittigt mod julestuen. Og glæder os til debuten. 

Indtil da er vores koncentration rettet mod musikken og fællesskabet.



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


