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Alle kan være noget for nogen
En gang imellem tænker du nok, at du ikke er god nok. Du er ikke 
så god en ven, som du burde være, du er ikke så god en bror eller 
søster, som du burde være. Du synes måske heller ikke, at du er god 
nok i skolen, og at dine forældre eller lærerne har forventninger til 
dig, som det er svært at leve op til. Så går du måske rundt og er ked 
af det, uden at du rigtig kan forklare hvorfor. Nogle mennesker bliver 
endda så ulykkelige, at de laver dumme ting: Hærværk, vold, og hvis 
det er helt uudholdeligt, selvmord.
En talemåde lyder sådan: »Ingen kan være alt for alle, men alle kan 
være noget for nogen.«
Det er et godt udgangspunkt, når man ikke synes, man slår til. Alle 
kan være noget for nogen, og det kan vi, fordi der engang var en, 
nemlig Jesus, som var alt for alle. Guds store kærlighed ’smittede 
af’ på os, da han sendte sin søn herned, og den kærlighed 
bliver kun større, når man deler den med 
andre.

Kære Gud
Tak fordi jeg i dine øjne er 
værdifuld også når jeg 
selv synes, jeg ikke er 
det.
Lær mig at forstå det,
ikke så jeg hele tiden 
går og tænker på mig 
selv,
men sådan at jeg 
får lyst til at vise 
andre,
at de også dur.



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 nye butik.

Mvh Steffan.
Mail: mgbredsten@hotmail.com   Tlf: 40971455   



Hej Puslinge

I denne måned skal vi forsætte med at udforske skoven og finde ud 
af hvad, man kan bruge de ting, der er i skoven til.
Efter efterårsferien skal vi til at starte på musikmærket, der skal 
vi bl.a. lave hjemmelavet instrumenter og  lærer nye sange fra 
sangbogen.

Oktobers program:

D.  1   Vi skal i skoven og udforske hvad der lægger i skovebunden.
D.  8.  Vi skal være kreative med de ting vi fandt i skoven sidste gang.
D.15.  Efterårsferie
D.22.  Vi starter på musikmærket, vi skal lærer en masse sanglege.
D.29.  Vi skal lave vores egne musik instrumenter.

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, smse 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 ☺  

Vi mødes hver mandag på Randsborg kl. 17.30 -19.00:
Programmet for Oktober måned:

  5. Oktober: Vi afslutter bålmærket
12. Oktober: Vi holder efterårsferie – Ingen FDF. 
19. Oktober: Vi starter på hjælpermærket.
26. Oktober: Vi skal på løb, som afslutning på hjælpermærket.

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 er vi nået til oktober måned. Den står på bålhygge, ost og røg, og så 
går det hele i medister.

3.-4. okt. Piltetur i Odense

6. okt. Så ryger osten

13. okt. EFTERÅRSFERIE

20. okt. Så skal der laves bålmad, så vi kan få bålmærket

27. okt. Det hele går i medister – VI SKAL VÆRE I HØJEN!

HUSK ALLE møderne foregår ude. Så husk varmt og praktisk tøj og husk 
din lommelygte/pandelygte!!!

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme til et piltemøde. Ellers kan 
du ikke få dit årsmærke.

Håber alle møder kampklar i oktober. Hilsen dine ledere

A.S., Stefan, Rasmus, Trine (trine.esmann@mail.dk, mob. 2972 6993) og 
Bjarne (gllandevej13@privat.dk, mob. 21796904)



Så er det blevet oktober, efterår - og snart skifter vi til vintertid, hvilket betyder, at det er bælgmørkt 
i Gryden, når vi mødes. Husk derfor hver gang også en lygte.

I september har vi haft en aften med kanosejlads, hvor vi nåede helt ud til Ibæk - en aften med 
primitive både, hvor vist de fleste (eller alle?) væbnere blev våde. Vi har også allerede haft den 
første lejr, hvor desværre kun 8 væbnere deltog - men vi havde alle tiders lejr, hvor vi sejlede i kano 
på Ansager og Varde Å, sov i telt, lavede mad på trangia og hyggede os om bålet - helt igennem som 
FDF er når det er bedst. De 8, der var med, blev rigtig dygtige til at sejle i kano.

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 hvis det kan lade sig gøre, vil vi meget 
gerne have besked senest dagen før mødet.

Mandag den 5. oktober Første halvdel af mødet slutter vi de 5 grupper med det sidste 
tema vedr. orientering. Anden halvdel af mødet leger vi stratego 
i skoven ved Gryden.

Mandag den 12. oktober Efterårsferie
Mandag den 19. oktober Vi skal prøve at finde nogle poster i Sønderskoven - ved hjælp 

af kort og kompas. Da det nu er første gang, laver vi 3 hold, 
som hver får en leder med på orienteringsløbet - og så lærer vi 
noget om kort og kompas undervejs.

Mandag den 26. oktober Vi laver mad over bål - du behøver ikke spise hjemmefra.
Mandag den 2. november 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 får nærmere besked - og vi skal også bruge nogle forældre 
til at hjælpe denne dag.

Vi kender nogle af de andre datoer, hvor du skal til FDF – der kommer flere endnu, så bare glæd dig til alle 
tiders FDF-sæson 2009/10. Noter allerede nu i familiens kalender følgende datoer:

Ugelejr onsdag den 18. – lørdag 
den 21. november

Ugelejr på Randsborg. I de dage, ugelejren varer, bor og spiser 
vi på Randsborg – men går i skole og til andre fritidsaktiviteter. 

Fredag/lørdag 27. - 28. november Julestue på Randsborg.
Weekend 22.-24. januar 2010 Kredsweekend på Olufsborg og Sandbjerg ved Horsens.
Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMERLEJR FOR VÆBNERE

Vi har besluttet at lave en sommerlejr kun for væbnere i FDF 
Vejle 1 - så vi bliver en forholdsvis lille flok, der skal af sted. Så 
snart vi har fastlagt sted m.v., får I besked.

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



Hej Senior OG Seniorvæbnere

Mandag den  5. oktober  GPS 

Mandag den 12. oktober   Efterårsferie 

Mandag den 19. oktober  Hyggemøde  / Oplevelse møde  

Mandag den 26. oktober  Bamse Julerejse 

Fredag  den  30. oktober  Rockgudstjeneste i Sct. Johannes Kirken

Husk altid  FDF skjorten, sangbogen, ude tøj og at melde afbud hvis i 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 har vi 21 tilmeldte til Orkesterkurset og desuden 2 instruktører.
Det er flot.
Husk at Brass Band´et skal spille ved velkomstaftenen lørdag den 10. oktober.

Også Silkeborgblæserne har meldt sig, så nu er der 10 tilmeldte orkestre:

• FDF Vejle
• Danfoss-orkestret
• Harmoniorkestret TONICA
• Odense Blæserne
• Sejs Blæserne
• Balleskolens Brass Band
• Hjemmeværnets Musikkorps Århus
• Skanderborg Brass Band
• Harmoniorkesteret APO
• Silkeborgblæserne

Se i øvrigt: http://daonet.dk/

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.



BRASS BAND – Kalender

2009 Opdateret 23. september 2009.

oktober 10.

16.

lørdag

fredag

Orkesterkursus i Vejle

på Rosborg Gymnasium
Vi er spurgt om at spille til velkomstaftenen 
lørdag den 10.

tilmeldte

alle

oktober 23.

25.

Brass Band weekend

Nærmere følger

alle

oktober 31. lørdag Regionalstævne i Vejle

På Rosborg Gymnasium

alle

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



Juniorafdelingen
Hej alle sammen

Det går rigtig fint.

Der er stor spredning niveaumæssigt, men alligevel kan det godt lade sig gøre at få noget 
god musik ud af jer.

Vi vil begynde at lave nogle gruppeprøver på øveaftenerne. Det er ekstra sjovt, når der er 
nogle brassbandfolk, der kommer på vores øveaften og spiller lidt med.

Nu skal I snart til ”optagelsesprøve”. Det er en gammel tradition i FDF Vejle 1, at musik-
erne skal bestå en prøve for at komme op i juniororkestret. Så indtil videre er I kun med 
”på prøve”.

Mange hilsener
Kristine og Carl

Elev band
Der er 4 nye elever, og det går rigtig godt med at spille med jer.

Vi skal nok få en lille fin elev-kvartet ud af jer, så vi kan optræde til julestuen med et par 
julemelodier.

Øv jer nu rigtig godt derhjemme. I kan tro, jeg kan høre, om I har gjort noget ved det, når I 
kommer om onsdagen.

Mange hilsener
Jonas



Steelband
Vi har efterhånden spillet sammen i et stykke tid og det går rigtig godt. Vi kan mange 
numre til forskellige lejligheder, og sværhedsgraden er steget meget. Det giver en masse 
gode udfordringer til os alle, når vi øver.

Lige nu øver vi op til en koncert den 15. oktober. Orkesterkurset skal i år afholdes i Ve-
jle og vi skal spille til deres fest på Rosborg denne aften. Programmet er rigtig godt og vi 
glæder os til at levere en flot koncert.

Mange hilsner fra Tina Noe.

Rock Blåt
Det går rigtig fint med den rytmiske musik i Rock Blåt.

De unge mennesker går til den med stor iver og energi.

Vores første rigtige optræden bliver til julestuen, hvor vi vil opøve et program, som vi kan 
være bekendt at optræde med.

Frisk mod - vi skal nok få et godt band ud af jer.



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  
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    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 Sørense      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 

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


