
SEPTEMBER  2008

LINK  TIL KLASSERNE:

PUSLINGE

TUMLINGE MANDAG 
 
TUMLINGE TIRSDAG

PILTE

VÆBNERE

SENIOR VÆBNER

MUSIK AFDELINGEN

ARBEJDS-

DAG

PUSLINGE/TUMLINGE

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



For den traditionelle afdeling.

Fremover vil den traditionelle afdeling, fylde denne info side, med 
vigtige datoer og mange  andre ting, som kunne være godt at 
vide. Det er meningen, at denne side skulle kunne hjælpe alle, 
med at forudse og planlægge lejre osv.

Arbejdes dag på Randsborg  20/9 kl. 09.00  •	
Kreds lejer   26-27-28/1-09•	
Sommerlejer uge 27. •	

Spørgsmål ring til Steffan tlf. 40971455

Kontingent stigning

Bestyrelsen har vedtaget at forhøje kontingentet fra og med 
næste opkrævning til halvårlig:
 
for traditionel afdeling kr. 350,-
 
For musik afd. kr. 350,- + kr. 100,-, dvs. i alt. kr. 450,-.
  



PUSLINGE, TUMLINGE ARBEJDS DAG

Lørdag d.20/9-08
FDF Vejle 1 inviterer hermed til en hyggelig dag på Randsborg.

Vi mødes på Randsborg kl. 9.00 (forældre i arbejdes tøj).  

Børnene bliver dernæst kørt til Trælle næs hvor vi både skal  
klatre og krybe. Alle bliver 100%  udfordret.

De voksne knokler imedens med maling og pensel på 
Randsborg. Vi sørger naturligvis for forplejningen i løbet af 
dagen.

Det hele slutter med at vi henter børnene ude i Trælle næs ca. kl. 
15.00 hvor der vil være kaffe og kage.

Vi håber på bred opbakning så vores kreds hus kan komme til at 
skinne igen.

Mvh. Lederne i puslinge / tumlinge klassen.

Jeg ____________ ´s mor/far kommer selvfølgelig ___ stk.  til  
arbejdes dagen på Randsborg

Vi kan godt bage en kage til kaffen___          



Kære Puslinge og forældre.

Da puslinge programmet ikke er helt færdig planlagt endnu, vil 
programmet blive udleveret til mødet d. 4 sept. 

Torsdag d. 28:
Vi mødes på Randsborg til en omgang snobrød og nogle 
navnelege så husk praktisk tøj.

Torsdag d. 4:
Pandekage løb så husk tøj efter vejret.

Huske altid FDF-Skjorte hvis i har en og godt humør. Vi glæder 
os til at se jer.

Med venlig hilsen

Henriette 24 62 63 23, Sabrina, og Søren.



Hej Tumlinge  

Mandag kl.17.30-19.00 på Randsborg

VELKOMMEN, tilbage efter en go’ og lang sommerferie. Nu 
er vi klar og fuld af energi til en ny sæson, håber os i er her 
programmet for august:

25/8   OL
1/9     OL
8/9     OL
15/9   OL
22/9   Bål mad
29/9   Kano

HUSK: Praktisk uden døres tøj til hvert møde, forbundsskjorte og 
march og lejr

Med venlig hilsen

Mathias, Kathrine, Malu og Trine.

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

MANDAG



Hej Tumlinge  

September måned byder på følgende program: 

2/9.   vi laver bål.
9/9.   vi laver bål aktiviteter.
16/9. vi laver mad på bål.
23/9. vi bygger huler i gryden. 
30/9. vi bygger huler færdig i gryden. 

Husk og melde afbud vis ikke kan komme til Morten 
på 20 55 00 07

Med venlige hilsen 
Nadja, Stefan, Jacob og Morten.

O.B.S!: husk altid regntøj og tøj til at være ude i. 

TIRSDAG



Velkommen til en ny spændende FDF-sæson. Vi holder til i Gryden på Parallelvej hver mandag fra 
kl. 18-20 - men bemærk, at vi faktisk slet ikke skal være i Gryden i september måned. 

Mandag den 1. september Vi mødes kl. 18 på Randsborg og slutter kl. 20 samme sted.

Vi	begynder	at	bygge	tømmerflåder,	som	vi	den	6.	oktober	skal	
bruge til at sejle en tur på Vejle Å. 

Mandag den 8. 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. 
20 et sted ved Ibæk Strandvej. Vi ved ikke helt hvor langt ud vi 
når, men vi er lette at se i de orange redningsveste. 

Alle	pilte	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 25. august.

 
Mandag den 15. september ....vi	har	flyttet	piltemødet	til	om	onsdagen....

Onsdag den 17. september ....hvor vi skal med til Spaghetti-gudstjenesten i Mølholm Kirke. 
Det er kl. 17 - og vi mødes ved kirken.

Efter gudstjenesten er der fælles spisning (spaghetti) og så er 
der en aktivitet til slut. Vi er færdige kl. ca. 19. 

Du må meget gerne tage dine forældre og søskende med ñ og 
de er også velkommen til at spise med og deltage i aktiviteten. 
Det koster 10 kr. pr. person at spise med. FDF betaler for 
piltene, men husk at medbringe penge for resten af familien.

Mandag den 22. september Vi mødes kl. 18 på Randsborg og slutter kl. 20 samme sted.

I dag skal vi have vandkamp ñ med vandpistoler, vandballoner 
og andre ting. Du må gerne medbringe din egen vandpistol, 
hvis du har en. Husk endelig også skiftetøj og et håndklæde ñ 
for det ender nok med, at vi alle sammen bliver rigtig våde.

Weekend 27.-28. september

Julsø med Himmelbjerget i baggrunden

PILTELEJR PÅ SLETTEN

Vi skal på sæsonens første FDF-lejr ñ og vi skal besøge FDFs 
store lejrområde Sletten, som ligger ved Julsø ikke langt fra 
Himmelbjerget. Vi skal med toget til Ry og så skal vi gå 10 km 

ud til Sletten ñ og så har alle også fortjent 10 km-mærket.  
I løbet af weekenden skal der også ske andre spændende 
ting, og det kan du se meget mere om i den indbydelse, som 
du får på et af de første piltemøder. 

Vi glæder os til at forhåbentlig alle pilte kommer med. 



Mandag den 29. september Vi mødes kl. 18 på Randsborg og slutter kl. 20 samme sted.Så 
er	det	blevet	tid	til,	at	vi	skal	bygge	tømmerflåderne	færdige.

 
Mandag den 6. oktober Vi	skal	sejle	på	tømmerflåderne	på	Vejle	Å.	Du	får	nærmere	

besked om de praktiske ting. 

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 2008/09. Noter allerede nu i familiens kalender følgende datoer:

Ugelejr onsdag den 12. - lørdag 
den 15. 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 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 Nordvestjylland ñ 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, KRUS og March & Lejr 2008 med. Når det bliver mørkt så husk også en lygte. 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

 

Næste års sommerlejr foregår på Kildegården tæt ved Bækmarksbro og Lemvig. En tur med VLTJ 
(Vemb-Lemvig-Thyborøn jernbane) bliver sandsynligvis en del af sommerlejrens program. Hør 
VLTJ-sangen her: www.torfisk.dk/video/vltj_mini.wmv



Hej alle Væbnere 

Velkommen tilbage efter sommerferien, vi håber at I alle har haft 
en	rigtig	god	ferie	☺

Vi starter sæsonen med at tage pioneringsmærket, så det er 
vigtigt at I til alle møderne har tøj på, så I kan være udendørs.

Programmet:

27/8  Vi lærer at lave knob
3/9         Vi bygger en katapult
10/9		 Vi	bygger	katapulten	færdig	og	skyder	med	ting	☺
17/9  Den store dyst
24/9  Vi skal ud og sejle i kano – nærmere info følger

Det er også vigtigt at I husker jeres forbundsskjorte og sangbog 
til alle møderne og at I husker at melde afbud hvis I ikke kommer! 
☺

Vi glæder os til at se jer!

Mvh. Jeres ledere

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



Hej Seniorvæbnere og Seniorer.
 
Så er sæsonen godt i gang, og vi lægger ud med at hjælpe 
til med at arrangere en ”Freestyle gudstjeneste” i forbindelse 
med Vejle Kommunes Spot Light festival. Når vi er færdig med 
gudstjenesten, har vi et par sjove aftener på programmet.

 
Mandag d. 1. september            Vi får besøg af Vejle’s ungdomspræst

Mandag d. 8. september            Forberedelse af aktivitet til Freestyle   Gudstjeneste

Mandag d. 15. september          Forberedeles af aktivitet til Freestyle Gudstjeneste

Fredag d. 19. september 
kl. 20.30 - 23.00                          I Sct. Nicolai Kirke - Freestyle Gudstjeneste.

Mandag d. 22. september          Oldinge-OL

Mandag d. 29. september          Vi bager en kage og hygger på Randsborg
 
Vi ses hver mandag - husk forbundsskjorte og sangbog hver 
gang.
 
Husk at melde afbud til Jeanette på nr. 28290515 
inden kl. 12, hvis du en dag er forhindret i at komme.
 
Mvh
Seniorvæbnerlederne



BRASS BAND

DM for BRASS BANDS:

Så bliver arbejdet frem til DM intensiveret. Husk de datoer, der er 
aftalt til ekstra prøvearbejde. Gruppeprøver aftales efter behov.

Vi skal jo spille i 3. division, og deltagerlisten her ser således ud:

•	 Brønderslev	FDF	Brass	Band
•	 Frederikshavn	FDF	Brass	Band
•	 FDF	Gladsaxe	Brass	Band
•	 KFUM	spejdernes	Brass	Band
•	 Sejs	Blæserne
•	 Vejle	FDF	Brass	Band

Orkesterkurset i efterårsferien:

Husk tilmelding til orkesterkurset. Fristen er 8. september.

Tilmeldingsblanket ligger her:
http://fdf.dk/Orkesterudvalget/orkesterkursus2008II.pdf



BRASS BAND – Kalender
2008

august 30. lørdag Formiddag: Markedsdag i Vindinggård-centret. 
Eftermiddag: Orkesterprøve

Aften: Et eller andet sjovt

alle

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 sammen med Skanderborg og Silkeborg alle

november 1. lørdag DM for Brass Bands

i Herning Kongrescenter

alle

november 21.

23.

fredag

søndag

1. weekend i instruktøruddannelsen

i København

tilmeldte

december 7, Søndag Julekoncert i Mølholm Kirke alle

december 9. tirsdag Julekoncert i Ødis Kirke alle

december 16. tirsdag Julekoncert i Gulkrogcentret alle

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

Instruktøruddannelsen fortsætter med alle tre moduler med weekenderne 21.-23. november 2008 
og med 23.-25. januar og 20.-22. marts 2009.

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.



Junior

Så er vi godt i gang igen. Vi har fået nyt nummer og der kommer 
flere	på	vej.	Der	er	også	kommet	nye	ansigter,	for	Kristine	kom-
mer hver onsdag og vil være dirigent sammen med Jonas, og 
Anne Hedegaard Hansen kommer hver anden onsdag og hjælper 
til, både med at spille lidt og med at undervise og instruere. 

I september måned regner vi med at skulle spille til noget, der 
hedder Spotlight. Det er en kulturuge, der foregår i Vejle by, hvor 
vi gerne skulle have Juniororkesteret ud at spille, derfor skal vi 
øve godt op til hver onsdag, så vi rigtig kan komme ud og blære 
os. Hehe.

Vi ser alle tre ledere frem til et godt og hyggeligt forløb, med 
svære numre, men selvfølgelig også en masse gak og løjer ;) Vi 
bruger denne lejlighed til at minde jer om, at der i efterårsferien er 
orkesterkursus i Tilst i Århus, hvor alle selvfølgelig skal med til en 
fantastisk sjov og lærerig uge. 

Hilsen
Kent, Anne, Kristine og Jonas :D



Elevafdelingen

Eleverne startede op med at prøve kræfter med et par nye 
numre, som vi skal bruge de næste gange til at få sat på plads. 
Det bliver et efterår med nye og sjove udfordringer, både til 
vores normale onsdagsprøver, men også det nært forestående 
orkesterkursus. Det er første gang de nuværende elever inviteres 
med på orkesterkursus og det kan varmt anbefales at tage med. 
Der bliver selvfølgelig spillet rigtig meget musik, men der er også 
god tid til sjov og ballade. Invitationer og tilmelding er udsendt på 
mail. Spørg gerne, hvis der er spørgsmål.
 
Husk også vores elev/junior/steelband weekend d. 6-7 september 
- og tag gerne en ven med!

Tilmelding hurtigst muligt.
 
God spillelyst :)



Steelband
 
Vi har nedlagt det ene hold (Youngsteel), da der kun er en leder 
tilbage i steelbandet, så nu har vi kun Bluesteel, som Tina Noe 
står for. 

Vi øver torsdag fra kl.18.30 til 20.30 på Randsborg. 

Vi var ude at spille koncert lørdag den16 august, hvor vi spillede 
på Vejle havn i anledning af Mytilus’ 25 års Jubilæum. Det var en 
dejlig varm dag med masser af sol, og så spillede vi rigtig godt.
Derudover øver vi nogle nye numre og håber at få nogle koncert-
er ind, da vi meget gerne vil ud og spille en masse.

Så er der jo elevweekend den 5.-7. september på Randsborg, 
hvor steelbandet også er inviteret. Vi skal rigtig hygge os og lave 
en masse sjov denne weekend. 

Vi øver torsdag fra kl.18.30 til 20.30 på Randsborg. 
 (Dette må meget gerne rettes på bagsiden af forsiden, og navnet 
på holdet er Bluesteel og er fra alderen 8 til ?)





Banko centret

mangler 

hjælpere

banko centret er 

den største indtæktskilde

 som FDF Vejle 1 har

det er frivillige der 

driver banko centret.

har du løst til at hjælpe 

kan du kontakte 

Birget Poulsen 75837620


