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LINK  TIL KLASSERNE:

PUSLINGE

TUMLINGE MANDAG 
 
TUMLINGE TIRSDAG

PILTE

VÆBNERE

SENIOR VÆBNER

MUSIK AFDELINGEN

JULESTUE

HJÆLP

KLIK HER

http://www.fdf.dk/vejle1


Kredshus                    Randsborg               75 82 36 35
Formand                    Torben Elbek               40 26 34 75
Kasserer                    Else Rasmussen       75 82 72 35
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,       6166 3124 
Junior Brass Band           Jonas Videbæk 
Elev Brass Band           Per Sørensen               20 14 98 44
Rock Blåt             Anders Michael Sørensen  60 17 16 06
Steel Band  
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. 30.000 medlemmer fordelt over 455 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, Anne Therese (Vejle 4)

Klasseleder Martin Lotzkat                            Tlf: 60504843

Senior                                                            Mandag kl. 19.00-21.00 på Randsborg 

Klasseleder Martin Lotzkat                            Tlf: 60504843



Ondt og godt

Der er ingen mennesker, der kender sig selv til bunds. Vi er tit en 
gåde for os selv og for hinanden. Hvorfor tænker vi, som vi gør? 
Hvorfor siger vi, hvad vi siger? Hvorfor handler vi, som vi gør?

Bibelens allerførste sider slår fast, at mennesket er godt. For 
mennesket er skabt i Guds billede, og Gud så, at det var godt.

Men – for der er et stort MEN: mennesket spiste af kundskabens 
træ og fik kendskab til både godt og ondt. Mennesket holdt op 
med at være uskyldigt. Af og til gør vi ting, som ikke fører til noget 
godt. For vi er drevet både af kærlighed og had. Vi gør både ondt 
og godt.

Vi har en samvittighed, en indre stemme, der snakker med om 
det, vi gør. Sådan fører vi indre samtaler med os selv om det, vi 
tænker, og om det, vi vil, og det, vi ikke vil.

Vi kan tænke forskelligt om det onde: at det er de andres skyld, 
når noget går galt – eller at det er en del af vores væsen og 
person – eller vi kan indrømme, at vi tog fejl, og at vi bærer vores 
del af skylden.

Guds svar på vores fejltagelser og vores skyld er ikke evig vrede, 
men tilgivelse.



FDF butikken er åbnet igen.

Vejle 1. kreds har igen fået 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.
 FDF butikken har indtil 
videre fået navnet 
Rumlerillen.
Jeg håber, vi ses i vores 
nye butik.
Mvh Steffan

Kalender info.

Kurser for seniorvæbner/senior.....................Efterårsferien uge 42
Julestuen for alle............................................................28 + 29/11
Kredslejr .............................................................30,31/1 + 1/11-09
Fælles sommerlejr...............................................................uge 27 



Lidt billeder ”siden sidst”



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

Så er det blevet oktober måned og vi skal i gang med at tage et 
mærke, musikmærket. Vi skal lave instrumenter så vi kan lære at 
spille stomp. Vi skal lege og synge forskellige sanglege.
Sidst på måned skal vi så starte på vores pirat emne, vi skal 
starte med at lave pirat tøj og sværd, så vi kan lege pirater de 
næste par møder. 
Da vi skal være ude hver gang, bedes I forældre sørger for at 
børnene altid har fornuftigt tøj på, det vil sige at varmt tøj, regntøj 
osv. alt efter vejret. FDF-skjorten og sangbogen skal selvfølgelig 
altid med.   

Oktober:
D.   2.10  – Vi skal lave instrumenter
D.   9.10  – Vi skal synge og lege en masse sanglege.
D. 16.10  – EFTERÅRSFERIE 
D. 23.10  – Vi skal lave stomp med vores hjemmelavede  
instrumenter
D. 30.10 – Vi skal lave piratudstyr – så tag en gammel T-shirt 
med, der må klippes i og tegnes på.

Glæder os til at se jer.
Hilsen 

Henriette 24 62 63 23, Søren og Sabrina





Hej Tumlinge☺

Efter et vellykket ol, uden doping… går vi nu den mørke tid i 
møde, men det betyder ikke man ikke kan være udenfor. Det er 
derfor en god ide at have lommelygte og varm tøj med.

 
Fra kl. 17.30 - 19.00 på Randsborg

  6.10 Vejle svømmehal
13.10 Efterårsferie
20.10 Mørkemøde
29.10 Spaghetti gudstjeneste i Mølholm kirke

HUSK: Praktisk udendørs tøj til hvert møde, forbundsskjorte og 
March og Lejr samt evt. lommelygte.

Med venlig hilsen
Mathias, Kathrine, Malu og Trine.

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

MANDAG



Hej Tumlinge  

Oktober Tumlinge Tirsdag :
 
Tirsdag d.  7.10 : Hemmeligt møde inden efterårsferien (på 
Randsborg)
 
Tirsdag d. 14.10 : INGEN MØDE - EFTERÅRSFERIE!!!!!!
 
Tirsdag d.21.10 : Kokkemærke / lege (Randsborg)
 
Tirsdag d.28.10 : Kokkemærke /lege (Randsborg)
 

HUSK at have varmt tøj på til hvert møde, regntøj er også en god 
ide da vi er ude uanset vejret .
 
FDF-SKJORTE HAR VI PÅ TIL HVERT MØDE :-)
 

Med venlig hilsen jeres ledere 
Stefan, Nadja, Morten, Jacob .

TIRSDAG



Så er september gået, og vi har allerede holdt de første 6 piltemøder og vi har været af sted på den 
første piltelejr. Vi er nu klar til oktober, hvor det begynder at blive mørkt på møderne. Husk derfor en 
lygte. Alle møder i oktober undtagen mandag den 6. mødes vi og slutter vi i Gryden. 

Mandag den 6. oktober Vi skal sejle på tømmerflåderne på Vejle Å fra pladsen overfor 
biblioteket og ud til Ibæk Strandvej. Seddel med de praktiske 
oplysninger er udleveret på mødet den 29. sep tember.

Mandag den 13. oktober Vi holder efterårsferie.

Mandag den 20. oktober Vi skal tage skovmandsmærket - og vi skal lære noget om 
hvordan man bruger dolk, økse og sav og vi skal også lære 
en lille smule om, hvad man gør, hvis det går galt, altså lidt 
om førstehjælp. 

Mandag den 27. oktober FDF startede den 27. oktober 1902 på Frederiksberg i 
København, så i dag fylder FDF 106 år. Det fejrer vi med et 
godt gammeldags lagkageløb.

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
I november skal vi have en af FDF-årets store begivenhe-
der, nemlig ugelejren, hvor vi skal bo på Randsborg, men 
samtidig gå i skole, på arbejde, passe andre fritidsaktiviteter 
og lektier.  Om aftenen har vi planlagt forskellige spæn dende 
programpunkter.  Vi håber at alle skal med. Du får indbydelsen 
i løbet af oktober måned.

Husk også, at du skal til FDF følgende datoer:

Fredag/lørdag 28. - 29. november Julestue på Randsborg.

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 

Så blev vi færdige med pioneringsmærket, og i denne måned 
skal vi faktisk tage 2 mærker, så glæd jer til det! ☺

  

  1.10  Vi laver mad, så I skal ikke spise hjemmefra
  8.10  Vi skal ud og gå, så husk gode sko og tøj efter vejret
15.10 EFTERÅRSFERIE – IKKE NOGET MØDE
22.10 Vi laver mad, så I skal ikke spise hjemmefra
29.10 Der er spaghettigudstjeneste i Mølholm Kirke. Vi 
mødes ved kirken klokken 16.45 og slutter igen kl. 19 – vi spiser 
i sognehuset, så I skal ikke spise hjemmefra – husk at melde 
afbud i god tid, hvis du ikke kommer!

Husk altid at have praktisk tøj på til møderne, samt 
forbundsskjorte og sangbog.
Husk også at melde afbud, hvis du ikke kommer!

Mvh. jeres ledere

Ida , Jesper (25119819), Mads (22837085)
og Jeanette (28290515)



Seniorvæbnere og 
Seniorer til ”Spotlight 
Natkirke”

Som en del af Vejle Kommune’s Spotlight 
festival i uge 38, blev der holdt en 
ungdomsgudstjeneste, kaldet ”Spotlight 
Natkirke” i Sct. Nicolai kirke fredag aften. Vejles 
nye ungdomspræst, Rikke Holm, havde taget 
initiativ til denne freestyle-gudstjeneste, som 
langt fra var en almindelig gudstjeneste. Den 
varede fra kl. 20.30 til kl. 23.00, og meningen 
var, at man kunne komme og gå, som man 
havde lyst. Kirkens rum var fyldt ud med billeder 
og mønstre fra videoprojektorer, der var hængt 
op til anledningen. Altertavlen var også skiftet 
ud med levende billeder, og under Rikke’s korte 
prædikener nogle gange i løbet af aftenen, 
kunne man se hende kombineret med abstrakte 
farver og mønstre på de skæve lærreder bag 
prædikestolen. Under hele gudstjenesten var 
der levende musik med grupper fra Vejle, som 
spillede elektro musik, der underbyggede den 
spændende stemning i kirken.

Seniorvæbnerne deltog i arrangementet ved 
at skabe liv på Kirketorvet. Temaet var ild, og 
der var ting som fireballs, kryds og bolle på 
en bane af stearinlys, søsætning af bønner i 
springvandet og et ”fakkel-kors” af bakker med 
savsmuld og petroleum. Alt sammen var med 
til at trække unge nysgerrige unge mennesker 
til kirketorvet, og ind i kirken til en rigtig spændende 
oplevelse i kirken.

Tak til seniorvæbnerne og seniorerne for 
stort engagement, og flot opbakning til 
arrangementet!

Martin Lotzkat



BRASS BAND

DM for BRASS BANDS:
Så er vi også i gang med den bundne opgave til DM – nemlig
 
“The City and the Stars” skrevet af  Jacob Vilhelm Larsen

Yderligere et brass band er kommet til i 3. division – Hjem-
meværnsorkestret fra Århus.

Har du lyst til at vide mere om James Cook og hans skib ”Endea-
vour”, som vor selvvalgte opgave handler om, kan du jo søge på 
nettet. Her er et muligt link:
http://www.aabne-samlinger.dk/rejsekufferten/cook/cook.pdf

Orkesterkurset i efterårsferien:
Vi har fra vor orkesterafdeling tilmeldt 19 kursister til årets 
orkesterkursus.
Det er flot, og vi ønsker jer alle et rigtig godt og lærerigt kursus.

Instruktøruddannelsen:
Instruktøruddannelsen fortsætter med alle tre moduler med week-
enderne 21.-23. november 2008 og med 23.-25. januar og 20.-
22. marts 2009.
Vi skal gerne igen have et hold med. 
Hold øje med datoerne – indbydelser må snart komme.



2008

oktober 3.
5.

fredag
søndag

Øve-weekend
Sted meddeles senere

alle

oktober 11.
18.

lørdag
lørdag

Orkesterkursus i Tilst tilmeldte

oktober 26. søndag Orkesterprøve 16,00-20,30 alle

oktober 28. tirsdag Sidste prøve før DM alle

oktober 30. torsdag Koncert i Århus sammen med 
Skanderborg BB og Århus Postorkester

alle

1. lørdag DM for Brass Bands
i Herning Kongrescenter

alle

21.
23.

fredag
søndag

1. weekend i instruktøruddannelsen
i København

tilmeldte

7, søndag Julekoncert i Mølholm Kirke alle

9. tirsdag Julekoncert i Ødis Kirke alle

16. tirsdag Julekoncert i Gulkrogcentret alle

Derudover kommer julearrangementerne på gågaden, og disse vil blive aftalt 
hurtigst muligt.

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.

BRASS BAND – Kalender



Junior

Tusind tak for en super hyggelig weekend til alle dem der var 
med. Det var en klar succes, og vi håber flere vil deltage næste 
gang. En weekend uden instrument kan altså også være sjovt.

Ellers går det fremad med spillet og snart kommer et ordentligt 
skub i form af efterårskursus. Det bliver rigtig fedt og vil igen finde 
sted tæt ved Århus, samme sted som sidst. Man kan stadig nå 
at tilmelde sig, hvis man har fortrudt, og vi har allerede en masse 
deltagere. 

Husk at øve godt derhjemme, nu får vi også enkeltundervisnin-
gen i gang.



Elevafdelingen

Siden sidst har eleverne været på hyggeweekend i Højenhytten - 
sammen med et par stykker fra junior/steelband. Det foregik uden 
instrumenter, men vores sangkonkurrence sørgede dog for, at det 
ikke blev en helt musikfri weekend. Og det lød smukt - næsten 
det hele :D 

På den musikalske side er vi i gang med at prøve kræfter med 
lidt forskellige nye numre, og der går jo heller ikke længe inden 
orkesterkurset i skolernes efterårsferie. Næsten alle elever skal 
med, og det er rigtig godt, både for det musikalske, og fordi man 
lærer en masse andre FDF-musikere fra hele landet at kende. 

Og måske skal vi spille en helt anden slags musik efter efterårs-
ferien - hvem ved? :D



Steelband
 

Bluesteel øver på livet løs. Vi har taget fat på noget blandet film-
musik. Vi skal ud at spille en koncert på Vrigsted Efterskole tors-
dag den 6. november, hvilket vi glæder os meget til. 

Derudover vil vi starte med at spille op på nogle julenumre, da 
julen jo ligger lige om hjørnet.

Mange hilsener
Tina




