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Når der er høsttid, så er der travlhed for landmændene. De skal høste deres korn, 
kartofler, majs, roer og meget andet. Det er vigtigt for dem at vejret er godt og det er 
jo også vigtigt for dem at de får en god høst. Der snakkes altid en del om at nu skal 
høsten i hus – og alle håber på godt vejr, især landmændene. Nogle gange er der 
meget at høste, andre gange er der ikke så meget. 
Jesus siger, at vi ikke skal bekymre os om vi får mad og drikke og om vi får tøj på 
kroppen, for Gud skal nok sørge for os. Ligesom han sørger for de små fugle, sådan 
vil han også sørge for os. 
Vi må være Gud taknemmelige for at der hvert år bliver høstet fra landmændenes 
marker. Der bliver høstet sådan at vi kan købe kartofler og brød, der bliver høstet så-
dan at vi kan blive mætte og landmændene kan klare sig fordi de kan sælge af deres 
afgrøder. Gud giver vækst til årets høst. 
 
Det er Gud der sørger for at de små frø der bliver lagt i jorden kommer til at spire og 
vokse. Det er Gud der giver vand og sol, ja vi er helt afhængige af Gud.
Det er uendeligt stort og fantastisk, at de små frø kan vokse op og blive til korn. 
Spirekartoflerne der bliver lagt i jorden giver nye kartofler osv. Det kan intet men-
neske sørge for alene, vi kan kun hjælpe til ved at fjerne ukrudt og give lidt ekstra 
vand, men det er Gud der har skabt solen til at give lys, det er Gud der giver regn og 
Gud giver frøene liv.
 
Hvert år når der er høst bliver vi mindet om hvor stor og kærlig en Gud vi har. Vi tror 
på en Gud som sørger for os. Han giver os mad og tøj, hus og familie. 
Gud er ikke ligeglad med os, men han giver os alt hvad vi har brug for. Vi må sige 
Gud tak for at vi bor, hvor vi bor. Sige ham tak for alle de gode gaver han giver os.
 
 
 
Kære Gud, vi takker dig for årets høst. Tak, at du giver liv til de små frø sådan at de 
kan vokse op og blive til store planter. Tak, at vi har alt hvad vi har brug for. Tak, for 
brød og kartofler, for mælk og frugter, tak for vores hjem og vores familie.

HøST



Oversigt over
Klasser/leder August 2010 

Puslinge:
Henriette Andersen – 24626323 – henry_a@ofir.dk

Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Tumlinge:
Anne Theresa Thanning- 30716441 - anne.theresa@hotmail.com

Mandag kl. 17.30 – 19.00

Pilte:
Trine Esmann – 29726963 –  trine.esmann@live.dk

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00

Væbner
Erik „Basse“ Hansen – 25294826 - erhansen@kpmg.dk

Mandag kl. 19.00 – 21.00

Seniorvæbner & Senior
Henrik Therkildsen - 22858448 -  h.therkildsen@gmail.com  

Mandag kl. 19.00- 21.00

Kredsleder
Søren Rotbøll Jacobsen – 20840008 – rotboll@fdf.dk



Hej Puslinge

I denne måned skal vi så igang med vores første mærke, det er missionsmærket, 
som for tiden handler om Zambia. Vi skal høre en masse spændende historie fra 
Zambia og lære lidt om hvordan det er at bo i Zambia. Vi skal prøve at lave zambisk 
mad og lege forskellige lege. 
Vi skal lave papmachédyr torsdag d. 2. september, så hvis I vil gemme nogle paprør 
fra køkkenruller/toiletruller eller nogle æggebakker, måske nogle små æsker, må I 
gerne medbringe det til mødet.

Septembers  program:

D. 2. –  Vi skal på safari i Zambia og lave papmachédyr. 

D. 9. –  Vi skal lave vores papmachédyr færdige.

D. 16. –  Vi skal til spisning i Zambia, - vi skal lave mad over bål. 

D. 23. – Vi skal på Zambia løb.

D. 30. – Vi skal i skoven.

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.

Med venlig hilsen
Lone, Klaus, Simon, Lisette og Henriette.



Hej Tumlinge ☺  

Så er Sæsonen skudt i gang! De første par møder har været rigtig gode, og vi har 
fået lært hinanden bedre at kende!
I september måned skal vi bygge huler og lære at finde vej! ☺
Flere af møderne vil i denne måned finde sted i GRYDEN (ligger på Parallelvej), så 
husk at tjekke hvor vi skal være henne!

Programmet for September:
d. 6. 
Vi bygger videre på vores huler – BEMÆRK mødet foregår i Gryden.

d. 13.
Vi bygger hulerne færdige ☺ - BEMÆRK mødet foregår i Gryden

d. 20.
Vi skal lege stifindere! – Mødet foregår på Randsborg.

d. 27.
Flere stier skal findes! – BEMÆRK mødet foregår i Gryden

d. 4 oktober
Årets første fællesmøde – mere information følger. 
Bemærk dog at mødet denne dag er fra 18.00-20.00

Husk ALTID praktisk tøj (tøj som gerne må blive beskidt!) og varmt tøj. Vi vil så vidt 
muligt oftest være ude!
Husk desuden også altid FDF – skjorte og sangbogen March og Lejr!

Mange FDF – hilsner,
Martin og Aleksander,
Ida (28451574) og AT (30716441 og anne.theresa@hotmail.com)

MANDAG



Pilte (3.-4. klasse) Tirsdag 18:00-20:00

Hej Pilte…
Så skal vi spise ved vores rafte spiseborde og vi skal lige se, om du kan huske 
reglerne for skovmandsmærket…

Sæt allerede kryds i kalenderen – Piltetur!
Lørdag d. 30. okt. til søndag 31. okt. skal vi på piltetur i Højen. Du får en indbydelse 
inden længe. Glæd dig til spænding!...
  
Program september
Dato Møde Sted
7. Vi bygger videre - pioneringsmærke Randsborg
14. Bål + Mad = Bålmad Randsborg
21. Vi vælter rafter Randsborg
28. Skovmandsmærket Randsborg
4. okt. Kredsmøde – Obs. mødet er mandag 

kl. 18:00-20:00
Randsborg

På glædeligt gensyn
Piltelederne

Trine (2972 6963), Steffan (4097 1455), Bjarne (2179 6904), Ida, Rasmus, Jonas og 
Stefan

Tilmelding til at modtage mails vedr. FDF og piltemøder
Husk at hvis du ikke har tilmeldt dig til at modtage mail, når der kommer evt. 
ændringer i programmet eller praktiske oplysninger, kan du nå det endnu. Du kan 
tilmelde dig ved, at maile navn på pilt og jeres mailadresse til: trine.esmann@live.dk

Venteliste
Da vi allerede er rigtig mange på pilteholdet fra sæsonstart, er det kun muligt at blive 
pilt, hvis du i forvejen er meldt ind i FDF Vejle 1. Ønsker du at blive pilt, men ikke er 
meldt ind, kan du skrive dig op på vores venteliste ved at maile navn, adresse, tlf.-
nr. og e-mailadresse til: trine.esmann@live.dk
  



Så er vi i gang med en ny spændende FDF-sæson. Vi holder til i Gryden på 
Parallelvej hver mandag fra kl. 19-21 – men bemærk, at vi slet ikke skal 
være i Gryden i september. 

Vi har lige nu haft de første væbnermøder, og det ser ud til at blive et lille 
væbnerhold i år - indtil nu har vi haft i alt 12 væbnere. Der er plads til flere, 
så du er meget velkommen til at invitere en ven med til at prøve FDF - 
både hvis det er en, som har været med i FDF før - og hvis det er en, som 
aldrig har været med før. Vi giver en gave til dig, hvis du inviterer en ven og 
vennen så faktisk melder sig ind i FDF. Men uanset hvor mange vi bliver, 
så glæder vi os til mange gode møder og lejre sammen jer - og ikke mindst 
til næste års sommerlejr, FDF Landslejr 2011 på Sletten.

I september handler det om vand - vi skal sejle i kanoer og vi skal bygge 
og sejle i risbåde. Når september slutter, så har I forhåbentlig alle sammen 
fortjent vandmærket.

I FDF-sæsonen 2010/11 fortsætter vi med fællesmøder for tumlinge-pilte-
væbnere-seniorvæbnere-seniorer. Det bliver som hovedregel den første 
mandag i hver måned, dog er der enkelte undtagelser, f.eks. er der ikke 
noget fællesmøde i september. Vi glæder os også til at være med i de 
meget forskellige aktiviteter, som fællesmøderne byder på.

Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte – 
og har varmt og vandtæt udetøj, dolk, KRUS og March & Lejr 2010 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 30. august Vi laver brændenældesuppe over bål - i Gryden.

Mandag den 6. september
Kl. 19 ved Boulevarden 
Slut kl. 21 ved Ibæk 
Strandvej 

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 30. august.

Mandag den 13. september 
19-21 Granhytten, 
Søndermarks-skoven

Vi skal bygge risbåde - vi mødes og slutter ved Granhytten 
i Søndermarksskoven (tæt på skovlegepladsen - lige ved 
parkeringspladsen ved Søndermarksskolen).

Mandag den 20. september 
19-21 Granhytten, 
Søndermarks-skoven

Vi færdiggør risbådene. Vi mødes igen ved Granhytten.

Mandag den 27. september 
Kl. 19-21 ved Vejle Å bag 
regionshuset, Boulevarden

Vi sejler i risbådene. Vi mødes og slutter bag regionshuset 
ved Vejle Å på Boulevarden. Medbring skiftetøj og 
håndklæde. Sejladsen foregår selvfølgelig med 
redningsveste.

Weekend 1-3. oktober 
Sletten

Sæsonens første væbnerlejr. Vi starter fredag sidst på 
eftermiddagen og slutter søndag formiddag. Vi skal med 
tog til Ry og gå en flot tur til Sletten. Lejren byder på rigtig 
mange spændende ting, som du simpelthen ikke må 
gå glip af. Undervejs i weekenden skal vi også se den 
lejrplads, hvor vi skal bo på FDF Landslejr 2011.
I får indbydelsen på et af de første møder i september. Vi 
håber meget, at alle skal med. I indbydelsen får du mere 
at vide om programmet, men der bliver også noget, som 
er hemmeligt og som du kun oplever, hvis du tager med. 
Vi lover, at det bliver en FDF-lejr du aldrig vil glemme.



Vi kender allerede mange af de andre datoer, hvor du skal til FDF – der kommer flere endnu, 
så bare glæd dig til alle tiders FDF-sæson 2010/11. Noter allerede nu i familiens kalender 
følgende datoer:

Ugelejr tirsdag den 9. – lørdag 
den 13. 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 26. - 27. 
november

Julestue på Randsborg.

Weekend 11.-13. marts 2011 Kredsweekend på Skovgården ved Middelfart.

Weekend 8.-10. april 2011 Landslejrforberedelsesweekend på Vork.

7.-15. juli 2011 FDF LANDSLEJR 2011 PÅ SLETTEN
Hvis du har lyst til at vide mere om landslejren allerede 
nu - så klik her: http://leder.fdf.dk/landslejr/ 

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

Billeder fra væbnersommerlejr 2010 i Tyskland - se mange flere billeder her:
 http://www.dalposten.dk/vaebner_2010/index.html



?





BRASS BAND

Så er sæsonen kommet godt i gang, og vi har været ude at spille for første gang 
- den efterhånden traditionsrige tur til Gårslev. Vorherre var dog godt sur med ve-
jret den dag, så vi flygtede fluks i ly i Gårslev kirke! I stedet for marchturen blev det 
således til en kirkekoncert, hvor vi fik spillet en god blanding af danske sange og lidt 
forskellige popnumre, “Have you ever seen the Rain” kommer man selvfølgelig ikke 
udenom med sådan et vejr.

I efteråret er det planen at vi bl.a. skal spille en lille koncert for deltagerne ved årets 
efterårkursus som foregår på Rosborg i Vejle - og også selv deltage med nogle 
folk på kurset. Yderligere bliver der måske en efterårskoncert, evt. med de andre 
afdelinger, og så skal vi jo også hygge os med en god øveweekend.

Mange hilsener
Per



BRASS BAND – Kalender

JUNIORAFDELINGEN
Hej igen, alle sammen.

Vi er nu startet godt op igen efter ferien, og rusten er blevet banket ud af instrumenterne. Der er et lidt sværere num-
mer på repertoiret denne gang, men jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nok skal få det lært, og vi skal naturligvis også 
spille noget mere poppet og nemmere.

Vi må desværre sige farvel til Viktor, der har valgt at stoppe med at komme om onsdagen. Vi håber selvfølgelig, at han 
kommer tilbage igen en dag.

Sidst, men ikke mindst, er der efterårskurset som igen i år bliver holdt nede på Rosborg, og det skal alle naturligvis 
huske at melde sig til. Der er blevet sendt en mail rundt.

Med venlig hilsen
Carl August

Lørdag 
4. september

Y’s Men klubberne holder marked på 
Rosborg, og vil gerne have os til at spille en 
koncert. Da de har støttet vores tur til USA, 
kan vi næsten ikke sige nej.

Koncert kl. 11.00 og kl 12.00. Bagefter 
er der mulighed for at gå på marked 
hvis man har lyst. 

1.-3. oktober Øveweekend. Nærmere info følger…

16-22. oktober
Uge 42

Orkesterkursus. Vi skal spille til 
åbningsaftenen lørdag 16. oktober

Rosborg, Vejle

Lørdag 30. oktober evt. DM for Brass Bands Messecentret i Herning

Søndag 5. December Julekoncert Mølholm Kirke. Koncerten starter kl. 
16.00. Vi mødes før til generalprøve/
opvarmning

De øvrige 
julearrangementer kender 
vi endnu ikke datoerne på.

2011
Lørdag 2. april Koncertstævne for FDF orkestre Grenaa Gymnasium, N.P 

Josiassensvej 21, 8500 
Grenaa

Opdateret 25/8 2010



ELEV BAND
Hej Elever !

Det var første gang vi spillede i onsdags, og det var super dejligt at undervise jer igen! 

Vi har fået 3 nye. Rasmus på baritone, Sebastian på horn, og Anna på cornet. Så nu har vi altså et 
band på 7 mand. 

Jeg glæder mig til at øve med jer om onsdagen, så vi får styr på hvilke fingre, der skal trykkes 
ned hvornår, og hvordan det lige er man rammer de høje toner. Da det nok er volapyk for jeres 
forældre, har I indtil på onsdag til at forklare dem, hvad det betyder (: 

Vi ses!
/Jonas Videbæk Bennike

STEELBAND
Vi havde en supergod opstart ombord på Mytilus, hvor en del af Steelbandet deltog. For nogle af 
deltagerne var det første gang, de skulle leve på vandet, men Morten og Mikkel gav os alle en 
kæmpe oplevelse. Tusind tak til dem.
 
Vi er startet op med at spille efter ferien. Young Steel har fået et par nye medlemmer - Velkommen 
til dem. 

På Blue Steel øver vi nye numre og får også genopfrisket nogle af alle de numre, vi har spillet 
igennem de sidste par år. Senere på året skal vi også have malet vores tønder i en ny flot farve.
 
Vel mødt til et nyt år med musik, sjov og hygge. 
 
Mange hilsener 
fra Tina Noe





ROcK BLÅT
Kunne du muligvis tænke dig at spille i Rock Blåt, så mød op en torsdag kl. 20.00 og hør hvad vi 
laver. Vi kan godt være flere. Er der nogle, der har lyst at synge kor i bandet, er der også mulighed 
for det.
 
Rock Blåt arbejder på flere nye numre hele tiden. Planen er at få et repertoire op at stå, så vi kan 
komme ud at spille mere end ”bare” 5 numre. Vi har allerede fået en forespørgsel på musik, så vi 
skal i gang.
 
Øvning torsdag den 26. august 2010 blev aflyst, men torsdag den 2. september 2010 mødes vi 
igen på Randsborg og forsøger med Jimi Hendrix og Led Zeppelin.
 
Med venlig hilsen 
Rock Blåt.

Troels Bramming
30 20 99 68
 



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   



Klasseledere 2010-2011

Puslinge:
Henriette Andersen – 24626323 – henry_a@ofir.dk

Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Tumlinge:
Anne Theresa Thanning- 30716441 - anne.theresa@hotmail.com

Mandag kl. 17.30 – 19.00

Pilte:
Trine Esmann – 29726963 –  trine.esmann@live.dk

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00

Væbner
Erik „Basse“ Hansen – 25294826 - erhansen@kpmg.dk

Mandag kl. 19.00 – 21.00

Seniorvæbner & Senior
Henrik Therkildsen - 22858448 -  h.therkildsen@gmail.com  

Mandag kl. 19.00- 21.00

Kredsleder
Søren Rotbøll Jacobsen – 20840008 – rotboll@fdf.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.

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 Esmann               40 97 14 55

Puslinge     Henriette Andersen               24 62 63 23
Tumlinge     Anne Theresa                
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 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 

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


