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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

Så er FDF - sæsonen startet og vi har planlagt en masse 
spændende møder for jer i den kommende sæson. 
Vi starter i september med at vi tager kokkemærket, vi skal blandt 
andet prøve at lave toast over bål, vi skal ned og plukke bær i  
skoven, og på  kageløb  

Septembers program:

D. 3 – Vi skal lave toast over bål.

D. 10. – Vi skal på kageløb.

D. 17. – Vi skal i skoven og plukke brombær.

D. 24. – Vi skal i skoven og finde dyrespor. 

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.



Velkommen til en ny og sjov FDF-sæson! ☺  

Vi mødes hver mandag på Randsborg kl. 17.30 -19.00:

programmet for september måned:

31. August:   Vi skal lære at snitte ligeså godt som Emil fra    
    Lønneberg! Medbring gerne egen dolk, hvis du  
    har sådan en, ellers har vi nogle I kan låne.

7. september:  Vi snitter videre (medbring gerne dolk, hvis du  
    har en)

14. september:  Vi afslutter dolkemærket med ”Den store   
    dolkedyst” ☺

21. september:  Vi skal lære at tænde et bål.

28. september:  Vi arbejder videre på bålmærket

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 - August og September

1/9    papir møde     randsborg
8/9    papirmøde     randsborg
15/9      Mødet går i fisk    Randsborg
22/9            et saftig møde     randsborg
29/9            Ost Ost Ost     randsborg
3-4 okt.        en meget spændende tur      Nærmere følger

med andre ord KOm!

mvh: jeres ledere: trine esman og bjarne berthelsen



Velkommen til en ny spændende FDF-sæson. Vi holder til i Gryden på Parallelvej hver mandag fra kl. 19-21 
– men bemærk, at vi ikke skal være i Gryden de to første møder i september. 

Vi har lige nu haft det første væbnermøde, hvor 16 væbnere mødte op - der kommer nok et par stykker mere, 
så vi regner med at blive knap 20 væbnere og 4 ledere. Vi glæder os til mange gode møder og lejre sammen 
jer.

Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte – og har varmt og vandtæt udetøj, 
dolk, KRUS og March & Lejr 2009 med. Når det bliver mørkt så husk også en lygte. 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 7. september Kanotur på Vejle Å. Vi mødes på den lille plads, der ligger overfor 
biblioteket (der går en lille grusvej ind fra Boulevarden lige syd for 
åen). Vi sejler ind gennem Vejle og slutter ca. kl. 21 et sted ved Ibæk 
Strandvej - forhåbentlig helt ude ved ishuset.

Alle væbnere skal have afleveret en kanotilladelse for at deltage 
i turen. Hvis vi ikke har din tilladelse i forvejen, så har du fået en 
blanket med hjem til underskrift på mødet den 24. august.

Mandag den 14. september Bygning og sejlads i primitive både – lavet af sorte affaldssække 
m.v. Vi mødes og slutter ved Vejle Å bag ved Region Syddanmark – 
helt ude ved Boulevarden.

Sejladsen foregår iført redningsveste. Tag skiftetøj med - der er stor 
chance/risiko for vandgang. Der bliver mulighed for at klæde om i 
FDF-traileren, for dem der bliver våde.

Fredag - lørdag den 18.-19. 
september

Sæsonens første væbnerlejr. Vi starter fredag sidst på eftermiddagen 
og slutter lørdag aften. Vi skal sejle i kano, sove i telt, lave mad på 
trangia og hygge ved bålet - alt det når vi, selv om det er en kort lejr. 

I har fået indbydelsen - allerseneste tilmelding er mandag den 14. 
september. Vi håber selvfølgelig, at alle skal med - og vi gennemfører 
turen, hvis mindst 10 væbnere tilmelder sig.

Mandag den 21. september Vi skal øve os lidt i at finde vej - og vi skal prøve forskellige ting, 
bl.a. noget om kort og kompas, men også lidt opfriskning af brugen 
af økse, dolk og sav - og så skal vi også lave bål. Vi laver nogle 
grupper, hvor man så når at prøve to ting på en aften. 

Mandag den 28. september Vi fortsætter med orientering (kort og kompas m.v.) - og prøver så to 
nye ting i aften.

Mandag den 5. oktober Vi prøver en sidste ting om orientering (kort og kompas m.v.) - og på 
anden halvdel af mødet leger vi stratego i skoven ved Gryden.



 

Vi kender allerede 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:

Fredag - lørdag den 18.-19. 
september

Sæsonens første væbnerlejr. Vi starter fredag sidst på eftermiddagen 
og slutter lørdag aften. Vi skal sejle i kano, sove i telt, lave mad på 
trangia og hygge ved bålet - alt det når vi, selv om det er en kort lejr. 

I har fået indbydelsen - allerseneste tilmelding er mandag den 14. 
september. Vi håber selvfølgelig, at alle skal med - og vi gennemfører 
turen, hvis mindst 10 væbnere tilmelder sig.

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 29.-31. 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

Billeder fra sidste års ugelejr

    



Hej Senior OG Seniorvæbnere

7. september  Forberedelse til seniorfestival 

11-13 september Seniorfestival

14. september  Almindeligt Senior OG Seniorvæbner møde

21. september  Almindeligt Senior OG Seniorvæbner møde

28. september  GpS 

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:
Husk tilmeldingsfristen for at spare de 100 kr.
Vi er blevet spurgt om at spille med Brass Band´et ved velkomstaftenen lørdag den 10., og 
det kunne jo være en lille generalprøve på regionalstævnet.

regionalstævnet i Vejle:
Tilmeldte orkestre:

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

Se i øvrigt: http://daonet.dk/

Kalenderen 2009:
En opdateret kalender vedlægges.

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

 

 



brASS bAND – Kalender

2009 Opdateret 24. august 2009

oktober 10.

17.

lørdag

lørdag

Orkesterkursus i Vejle

på Rosborg Gymnasium

Vi skal spille til velkomstaftenen lørdag den 
10.

tilmeldte

alle

oktober 31. lørdag Regionalstævne i Vejle

på Rosborg Gymnasium

alle

november 7. lørdag DM for Brass Bands 1. division interesserede

november 27.

28.

fredag

lørdag

Julestue på Randsborg alle

december 6. søndag Julekoncert i Mølholm Kirke alle

december 8. tirsdag Julekoncert alle

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



Juniorafdelingen
Hej alle sammen

Så er vi igen oppe og køre efter ferien og denne gang er næsten hele junior blevet skiftet 
ud. De gamle er rykket op i Brass Bandet og de, der før sommerferien var elever, er nu ved 
at blive de nye juniorer. Men først skal de selvfølgelig lige op til en lille prøve.. uhh! 

Desuden kan vi byde velkommen til John, der som pensionist har besluttet sig for at lære 
at spille cornet. Bedre sent end aldrig, som man siger.

I år tager Jonas sig af de nye elever, mens Kristine og jeg fortsætter med det samme hold 
fra sidste år. Da vi begge to også skal have arbejde og skole til at hænge sammen ved 
siden af, skiftes vi til at komme om onsdagene. Dét at vi nu næsten er junior betyder også, 
at vi snart skal til at køre til kl. 20.30.

Husk nu alle sammen at melde jer til orkesterkursus, der jo er i Vejle i år. Det bliver super 
sjovt! 

Mange musikalske hilsener
Kristine / Carl

elev band
I onsdags, den 19. august, havde vi opstartsaften. 

4 veloplagte børn og unge mødte interesserede op, og vi fik udleveret 2 cornetter, 1 horn 
og en baritone. 2 x Emilie 1 x Natasja og 1 x René. 

Allerede fra dag 1 viste de gode takter både på instrument og mundstykke, og jeg er sik-
ker på at det bliver et velfungerende og velspillende lille band. Hvis vi kommer rigtigt godt i 
gang er målet at deltage i det førstkommende efterårskursus nu til oktober. 

Jonas Bennike



Steelband
Efter en rigtig god sommerlejr, hvor mange af steelbandets medlemmer deltog, er vi nu klar 
til at begynde en ny sæson.

Steelbandet er næsten fuldt besat, og vi skal i gang med at øve julemelodierne, så vi er 
klar til julestuen og koncerterne i december måned.

Steelbandet øver hver torsdag kl. 18-20.

Venlig hilsen
Tina Noe

rock blåt
Rock Blåt skal være et sted, hvor man har lov at være med til at bestemme, hvad der skal 
spilles.
 
Mit eget mål har fra starten været at lære deltagerne om, hvad det vil sige at spille sam-
men, fordi én ting er at spille alene, men man må ændre sin måde at spille på, når man 
pludselig spiller sammen med andre (i hvert fald i rytmisk musik).
 
Udover at vi skal være gode til at spille sammen, så prøver jeg også at udvikle den enkelt-
es kunnen på sit instrument.
 
Vi arbejder i øjeblikket på at få en masse sange på vores repertoire. Det tager tid, når man 
starter fra nul, men vi er godt på vej. Og der bliver også arbejdet hårdt for det. Så lige så 
snart vi synes, at vi er klar, så kommer vi også ud over scenekanten.
 
Første mål er at få øvet 30 minutters musik op til Julestuen. Og vi er godt i gang. Du er 
selvfølgelig velkommen til at kigge forbi, når vi øver, og det gør vi hver torsdag kl. 20 - 22.
 
Mvh
René Mandal Jensen



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


