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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
Pilte tirsdag            Bjarne Berthelsen              75 72 26 79
Pilte mandag            Steffan Hansen       40 97 14 55
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                                                                                      75 72 72 81
Seniorer                    Søren Jacobsen       20 84 00 08
Brass Band            Marianne Jeppesen      61 66 31 24 
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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            Bjarne Bertelsen              75 72 26 79 
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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.
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Puslinge Tumlinge Pilte sommerlejr:  uge 27

Væbner landsdels weekend 16 -18 maj sommerlejr uge 27

Seniorvæbner sommerlejr - seniorcity.

Weekend den 16.-18. maj BEFRIELSEN - for alle Pilte, Væbnere, 
Seniorvæbnere og Seniorer i FDFs landsdel 6.

Mandag den 16. juni Bilorienteringsløb for Væbnere og deres 
forældre.

28. juni til 5. juli SOMMERLEJR i Sydslesvig for væbnere.
Generelt – musikafdelingen

Sommerlejr for musikafdelingen finder sted på lejren ”Lurendal”, 
der ligger syd for Kolding ved Ødis-Bramdrup. 
Tidspunktet er uge 31

NY KASSERER SØGES
Efter 9 år som kredsens kasserer ønsker 

Else Rasmussen  at stoppe,
hvilket vi er meget kede af.  

Vi søger derfor én der vil overtage denne opgave.

Henvendelse rettes til formanden Torben Elbæk
Tlf.  40 26 34 75 



Hej Puslinge..

Så er vi kommet til maj måned, og skal i gang med at tage et nyt 
mærke. Denne gang bliver det legemærket vi skal tage, så vi skal 
ud at lege, løbe og udfordre hinanden i en masse sjove og an-
derledes aktiviteter. 

Torsdag d. 1. maj – Kr. Himmelfartsdag – Intet møde

Torsdag d. 8. maj - ”Hul i hovedet lege”

Torsdag d. 15. maj - Boldlege

Torsdag d. 29. maj – Vandlege ( husk skifte tøj )

Husk, godt humør, FDF-skjorten og march og lejr, hver gang.

Hilsen jeres ledere 
Sara, Søren, Sabrina og Henriette 24626323,





Hej Tumlinge

Nu bliver vejret forhåbentligt godt, så vi skal til at være en del 
ude!!! Vi skal gøre vores bymærke færdig, og begynde på 
hulemærket! Bemærk: Der er ændringer af tidspunkt ved to af 
møderne.

6   Maj: Skal vi lave Pizza over bål

13 Maj: Starte på hule mærket

20 Maj: Besøg på vejle brandstation kl. 19-20.30

27 Maj: Besøge Arla i Taulov kl. 17.30-20.00

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

Med venlig hilsen
Stefan, Frederikke, Mathias, Nadja, Kathrine, Malu og Trine.

 
                              Klasseleder: Trine Esmann  

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

Tirsdag kl. 17:45-19:15 på Randsborg



  
Månedens program
.

5   Maj:   Steffan viser svømmehallens nye sider. 

13 Maj:  OBS! (TIRSDAG p.g.a Pinsen) Vi sejler med søens   

FDF´ere (Husk sejltilladelsen).

19 Maj:  Blomster med  Belinda og Jamie.

26 Maj:  Blomster med Belinda og Jamie

Da vi her i foråret sætter aktivitets niveauet op vil jeg meget 
gerne have afbud i god tid af hensyn til planlægningen.
Spørgsmål så ring til Steffan 40971455 eller mail:  mgbredsten@
hotmail.com

Velmødt
 Steffan , Jamie, Belinda & Morten





Hvad syntes du om Randsborg, 
hør andres mening!!!

Navn: Nicole
Gruppe: Senior
Vi har snakket med Nicole og har 
Spurgt hende om hvad hun syntes                          ”jeg elsker FDF”
Om Randsborg!
Nicole synes at Randsborg er et godt
sted at være men det er ikke 
altid helt materialerne er i orden.

Navn: Fie 
Gruppe: senior 
Vi har også snakket med Fie 
Hun syntes det er hyggeligt at være til
FDF men hun vil også gerne have nye sofaer        ”ja for satan det er hyg.”
Hun syntes hindes leder er ok 

Søren fra seniorvæbner gruppen syntes Vejle 1
er en god kreds. Men klamme sofaer…

vi syntes selv at Randsborg er et fint nok sted.
Vi synes vi skal have nye sofaer.                             ”det er et fedt sted”
Det er sjovt at gå til FDF vi laver mange sjove
Ting og vi hygger os rigtig                      

Hvis du kunne tænke  dig at sige hvad du syntes så send et brev!!

Stampesvej 39      Nødevænget  24 Blomstervænget 4
7100 vejle             7100 vejle  7100 vejle
DK                         DK           DK



En leder

Hvad er dit fulde navn?
- Jan Krogager

Hvor gammel er du?                                                                                                   
- 37 haha !!

Hvad laver du i din fritid?
- badtminton

Hvad var du før du blev leder?
- leder ass.

Hvad er din yndlings FDF lejr?
-?

Hvorofor er du FDF leder?
- jeg syntes det er sjovt med mange godt 
oplevelser.

Hvor meget tid bruger du på FDF om 
ugen?
- to dage i ugen og næsten alle lejre.

Hvor langtid har du været FDF´er?
-  28 år.

Hvad syndes du om dansk politik?
- de er meget interessante.



Tøse snak 

Hvad snakker piger om: drenge, mode, shopping, FDF og andre frit-
ids interesser.

Christina (væbner) siger: Vi snakker om sådan set alt for eksempel 
forskellige bands og snakker om skolen. Når vi er sammen går vi på 
café og nogle gange i biografen. 
       
Heidi (væbner) siger: vi snakker stort set om alt og når vi er sammen 
skøjter vi og går på café. 

Nichol (væbner) siger: Vi shopper tit, går i biografen og går på café. 
Vi snakker, hygger og høre musik.

Agnes (pilt) siger : Jeg var hjemme hos en af mine veninder, hun 
hedder Frederikke. Vi  legede med Bratz og eventyrvæsner.   

Emma (pilt) siger : Når jeg er sammen med mine venner, snakker vi 
tit om drenge, skolen og så høre vi musik og drikker te. 

Frederikke  (pilt) siger: Når jeg er sammen med mine venner snakker 
vi meget om drenge, og høre meget musik…!!
laver også te ps. jeg drikker det…!!

Lykke (pilt) siger: Når jeg sammen med mine veninder  drikker vi te, 
ser fjernsyn , høre musik og vi snakker  om skolen.

Stefan  (leder) siger: pause mange gange…^^, lol



Tirsdag 6  maj  Marta møde  Ved Marta i Inderhavnen

Tirsdag 13 maj  Hemmelig møde 
                                    Afleveres Brejning station
     Afhentes Lystbådehavnen i Tirsbæk

Fredag-søndag  
16-18 maj                Befrielsen I Midelfart

Tirsdag 20 maj  Pioner møde I Højen

Tirsdag 27 maj  Pioner møde I Højen

Tirsdag 2  juni  Mad Møde I Højen
 



Efter en veloverstået april måned, hvor vi havde alle tiders væbnerlejr på Temnæs i Skanderborg 
Sø, fortsætter vi i maj måned, som også byder på en FDF-lejr

Mandag den 5. Cykelorienteringsløb. Vi mødes kl. 19 i Gryden og slutter samme sted 
kl. 21. Medbring din cykel i køreklar stand. 

Mandag den 12. 2. pinsedag – vi holder pinseferie.

Weekend 16.-18. BEFRIELSEN. FDF-lejr for alle pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer 
i FDFs landsdel 6. Sidste år deltog mere end 250 – i år bliver vi måske endnu 
flere. Det hele foregår i Middelfart, som bliver helt BLÅ i den weekend. Du 
har fået indbydelsen og forhåbentlig har du også tilmeldt dig.

Du kan se meget mere om lejren her: http://fdf-lejr.dk/ 

Mandag den 19. Sejlads med Mytilus og træklatring.

Jeppe, Thore, Rasmus N, Malene, Rasmus T, Laurits, Simon B og Frederik 
møder kl. 18.30 ved Børresens Bådebyggeri på Dragevej på nordhavnen 
i Vejle til sejladsaften. Vi slutter kl. 21. 

Mathias, Alexander, Simon J, Laura, Malou, Emma og Ida møder kl. 19 i 
Gryden. Vi skal klatre i nogle af de høje træer i skoven. Slut kl. 21. Du skal 
have dine forældres tilladelse til at klatre i træer – du har fået blanketten 
udleveret, så husk at tage den med senest i aften. På den seddel, hvor 
klatretilladelsen er nederst, er sikkerhedsreglerne beskrevet, så forældrene 
kan se, at klatringen foregår under sikre forhold.

Mandag den 26. Sejlads med Mytilus og træklatring.

Mathias, Alexander, Simon J, Laura, Malou, Emma og Ida møder kl. 18.30 
ved Børresens Bådebyggeri på Dragevej på nordhavnen i Vejle til 
sejladsaften. Vi slutter kl. 21.

Jeppe, Thore, Rasmus N, Malene, Rasmus T, Laurits, Simon B og Frederik 
møder kl. 19 i Gryden. Vi skal klatre i nogle af de høje træer i skoven. Slut 
kl. 21. Du skal have dine forældres tilladelse til at klatre i træer – du har 
fået blanketten udleveret, så husk at tage den med senest i aften. På den 
seddel, hvor klatretilladelsen er nederst, er sikkerhedsreglerne beskrevet, 
så forældrene kan se, at klatringen foregår under sikre forhold.

I april var vi på alle tiders væbnerlejr ved Temnæs i Skanderborg Sø. 14 ud af 15 væbnere var med, 
så det var rigtig flot – og alle blev undervejs på lejren rigtige væbnere. I programmet indgik også 
en indkøbstur til Kvickly i Skanderborg – i kano – og bagefter madlavning over bål. Lejren sluttede 
med, at forældre og søskende var inviteret til frokost – men de måtte først sejle en lille tur i kano for 
at komme frem til lejren – det var vist en overraskelse for de fleste af forældrene. Du kan se billeder 
fra lejren et andet sted her i Dalposten.



I maj fortsætter vi med orientering, som vi afslutter i juni med et bilorienteringsløb den 16. juni – så 
forældrene bedes reservere den aften – nogle skal jo køre bilerne. I maj skal vi også på tur med 
Mytilus (eller måske et andet stort sejlskib). Bliver det godt vejr, bliver der også mulighed for at få en 
tur i en gummibåd. Endelig skal vi til tops i træerne i Gryden – det er en helt speciel fornemmelse at 
sidde i toppen af et træ og se ned i Gryden. 

Igen vil vi også minde dig om, at du skal sætte et stort kryds i kalenderen i uge 27, hvor vi skal på 
sommerlejr. Lejren er for væbnere i Vejle 1 og vi skal til Tyskland – ca. 15 km syd for grænsen. Nogle 
af dagene skal vi sejle i kano på Trene Å, vi skal på besøg i Schleswig, i friluftsbad i Tarp og (måske) 
til gudstjeneste i en dansk kirke i Sydslesvig. Og så er der selvfølgelig alt det, som næsten al tid følger 
med en sommerlejr: indkøb i hold og madlavning på bål og på trangia, over natning i telte, sang og 
hygge ved lejrbålet, og alt det som næsten ikke er til at forklare, hvis man ikke har prøvet, men som 
bare er SOMMERLEJR i FDF. 

Indbydelsen får I senest på mødet den 5. maj – og så gælder det bare om at få sig tilmeldt. Vi håber, 
at I alle sammen skal med. I 2004 var vi også nede i samme område på sommerlejr – det var alle 
tiders og du kan se billeder her: http://fdf.dk/vejle1/billeder/vaebnersommer2004/index.html

Husk til alle FDF-møderne: varmt og vandtæt udetøj, dolk, KRUS og March & Lejr 2008.  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

GLÆD DIG TIL

OG TIL

Væbnersommerlejr
28. juni-5. juli 2008 i Sydslesvig





Hej Alle sammen

Vi skal frem til sommerferie være ude og lave anderledes 
mærkelige aktiviter, samt helt almindelige.

Husk tilmelding til sommerlejr – læse mere på 
www.seniorcity2008.dk  

5.   MAJ SALAMMØDE

12. MAJ SALAMMØDE II

19 MAJ ”KAPTAJN KLO’S SKAT ER BLEVET VÆK”
ALLE SKAL VÆRE UDKLÆDT SOM SØRØVERE VED  
ANKOMST TIL DET GODE PIRATSKIB RANSBORG

26 MAJ ETABLERING AF MEYERS KØKKEN  
 
2 JUNI OPENAIR RAFTEBIOGRAF
MØDET STARTER KL. 18.00 & SLUTTER KL. 22.00
Medbring sovepose og liggeunderlag

9 JUNI TWIN TOWERS – JO HØJRE JO BEDRE

16 JUNI DRENG-PIGE DAG 

23. JUNI  VI  AFSLUTTER SOM VI STARTEDE
husk skiftetøj 

Velmødt
Kim, Per, Jeanette, Martin & Søren

Mail Jeanette: grevy87@hotmail.com
Mail Søren: Rotboll@fdf.dk

Husk at melde afbud, hvis du ikke kommer
 

 



Brass Band

I skrivende stund har Forårskoncerten endnu ikke fundet sted. Referat herfra må 
vente til næste nummer.

I maj måned skal vi i gang med det, der skal bruges til årsmøderne i Sydslesvig, 
hvor vi igen er tilmeldt. Vi skal også prøve nogle nye underholdningsnumre, og 
vi skal snuse lidt til mulige originalnumre til brug for eventuel deltagelse i DM for 
Brass Bands. DM finder sted lørdag den 1. november i Herning. Det er mange år 
siden vort Brass Band sidst deltog, måske er det igen tiden til at være med her. Det 
afgøres dog først senere.

Sommerlejr for musikafdelingen finder sted på lejren ”Lurendal”, der ligger syd for 
Kolding ved Ødis-Bramdrup. Tidspunktet er jo uge 31 – se orkester-kalenderen.
Alle får særskilt indbydelse.

Elevafdelingen

 
Eleverne har efterhånden fundet de numre der skal spilles til vores koncert i maj 
måned, så der bliver øvet flittigt på disse - også derhjemme. 

Vi har også fået sat den individuelle undervisning i gang på fuld damp, så alle 
eleverne nu får enkeltundervisning en gang om ugen udover vores fælles øveaften 
om onsdagen.

Det skal lige siges, at den endelige dato for vores koncert endnu ikke er fastsat, 
men den kommer ud hurtigst muligt!
 
Med venlig hilsen
Per – 20 14 98 44



Juniorafdelingen

Husk nu at øve til onsdag!!!

På grund af personlige årsager er Tina nødt til at begrænse sit engagement i Junior-
orkesteret. Derfor er det nu Jonas, I skal ringe og melde afbud til og hvis der ellers 
er spørgsmål. 

I skal blive bedre til at forberede jer derhjemme mellem onsdagene, fordi I har alle 
stort talent. Mere end jeg selv i jeres alder. Så udnyt det da.

Snart skal vi have en lille prøve, der tester jeres hørelse og rytmefølelse. Det glæder 
jeg mig til. 
En lille opgave til næste gang: Hvad er der på billedet herunder?

Mange hilsener
Jonas – 28 13 66 81



Steelband

Det går fint i steelbandet. Vi øver på en masse nye numre og spiller frem mod nogle 
koncerter, vi har i juni og august måned.

Vi har stadig nogle pladser tilbage på både youngsteel og bluesteel, og derudover 
så søger vi efter en eller flere, der kunne tænke sig at være medhjælper på holdene. 

Der er blevet lavet en artikel samt taget en masse billeder af bluesteel, som 
udkommer i Bluz magazinet i maj mdr. Så husk også dette blad.
 



Orkesterkalender

2008

juni 1. søndag Indsættelse af ny ungdomspræst i Vejle – i Sct. 
Johannes Kirke

Et ensemble medvirker

ensemble

juni 7.

8.

lørdag

søndag

Danske årsmøder i Sydslesvig alle

juni 19. torsdag Grydefest alle

juni

juli

30.

4.

mandag

fredag

Hjørring Internationale Brass Band Kursus tilmeldte

juli

august

26.

2.

lørdag

lørdag

Musiksommerlejr på Lurendal

Særskilt indbydelse udsendes

tilmeldte

august 12. tirsdag Hjemstavnsaften i Gårslev

Derefter orkesterprøve

alle

Der er almindelige orkesterprøver tirsdag aften kl. 19.00 – 21.45.

GV



Langt fra - Tæt på

Nogle refleksioner om hvem næsten er

Har du nogensinde prøvet at stå på stranden og kigge ud over havet, og måske i det fjerne fået 
øje på et skib? Det er utrolig så lille dette skib kan synes at være, — især hvis du også engang har 
prøvet, at gå rundt på kajerne i en havn og stået nedenfor - lige nedenfor - sådan et stort skib. Så 
er det virkelig fantastisk, at den lille prik ude på havet og det store skib i havnen i virkeligheden har 
samme størrelse.

Du kan opleve noget lignende, hvis du engang ser en lang kø af mennesker, men den skal 
være meget lang; så vil du opdage, at de mennesker, som står længst væk i køen, synes meget 
små i forhold til de mennesker foran i køen. Men du ved også godt, at det ikke passer. De 
har selvfølgelig samme størrelse, uanset hvor i køen de står. Sådan et fænomen kalder vi et 
synsbedrag.

Men det er et forhold, som vi kan overføre på en anden situation.
I Det Nye Testamente taler Jesus ofte om ”Din næste”

Han siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Men hvem er så vores næste? Far - mor - 
søskende - min bedste kammerat eller kammerater - jovist, disse kan da i hvert fald godt kaldes 
for din ”næste” — men ikke dem alene, - ikke kun dem, som jeg naturligvis holder af - også alle 
andre mennesker er ”vores næste”

Men her er det, at billedet af køen kommer ind igen.

Som regel betragter vi mennesker på samme måde, eller med samme øjne, som vi betragter en 
lang kø - jo længere væk et menneske er jo mindre og ubetydeligt bliver det og så for os.

Det betyder altså, at det ikke blot er din kammerat her eller i skolen, som er din næste, og som du 
skal »elske som dig selv Det er også alle de andre her og alle de andre i skolen, - også dem du 
ikke sætter så højt. Men ikke nok med det, det er også alle andre børn ud over hele jorden - og 
altså også dem du ser i TV - eller læser om i avisen. Alle de millioner af børn, som hver dag må 
opleve krig, hungersnød og al anden form for elendighed. De er alle vores ”Næste”. De første jeg 
omtalte - alle de mennesker, som vi færdes sammen med til daglig, kan vi i forskellige situationer 
ret let vise næstekærlighed. I praksis kniber det måske lidt, men hvis vi vil, kan vi. Den sidste 
gruppe - alle de børn ud over jorden, som lider nød, er det straks sværere at vise næstekærlighed, 
men der findes da forskellige måder. Vi kan helt kontant hjælpe forskellige foreninger, som prøver 
at hjælpe disse mennesker. Vi kan tale med andre om dem - for eksempel med far og mor - og 
endelig kan vi tage dem med i vores bøn.





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


