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Har du prøvet at være et sted, hvor alle kendte hinanden, men ingen kendte dig?

Det kan sagtens gå for et par dage, men hvis folk bliver ved med at sige ‘du der’ til 
dig, og ingen kan huske hvad man hedder, er det ikke til at holde ud. Det er hårdt, 
hvis der slet ikke er nogen, der interesserer sig for hvem man er.

Lige fra vi mennesker bliver født, er der nogen, der passer på os. For hvis ikke der 
er det, så kan et lille nyfødt menneske slet ikke klare sig. Og for at man kan blive et 
menneske, så er det livsvigtigt, at man får lov at have nogen man hører sammen 
med. Nogen der passer på en. Lige fra du blev født, har du hørt til i din familie. Da du 
blev lidt større kom, der flere mennesker til. Mennesker som du kom til at holde af, 
og som holdt af dig. Måske en god legekammerat, nogen i børnehaven, nogen, der 
hvor du bor. Og venner som du nu går i klasse med i skolen.

Det er skønt at vide, at man hører sammen med nogen. At der er andre, der regner 
med os. At der er mennesker, der tænker på os og slet ikke kan undvære os. Det 
bedste er, hvis der er nogen, man tør stole på, selv hvis man har dummet sig, og har 
brug for nogen at fortælle det til. Så er det godt at have nogen, man hører sammen 
med. 

Ligesom der er mennesker vi altid kan stole på, sådan kan vi også stole på Gud. Gud 
beskytter os. Han passer på os. Vi kan komme til ham, når vi er stolte over os selv. 
Men vi kan også komme, når vi ikke kan få det hele til at passe. Og det bedste er, at 
vi ikke behøver at være bange for at sige tingene til Gud, som de er.

Vi behøver ikke at lade som om, vi er anderledes end vi er. For Gud kender os bedre 
end vi kender os selv. Ja, før vi overhovedet har fået åbnet munden, så ved han, 
hvad vi vil sige. Og det utrolige ved at høre sammen med Gud er, at Gud er større 
end os mennesker. Det ved vi, fordi vi har hørt om at hans styrke. Han er stærkere 
end en storm. Stærkere end sygdom. Stærkere end had, ja han er endda stærkere 
end døden.

Det er godt at tænke på, at vi både hører til hos andre mennesker og hos Gud, og at 
Guds kærlighed er stærkere end noget andet.

Kære Gud og far
Tak fordi du altid holder din hånd over os og under os. Tak fordi du giver os men-
nesker at høre sammen med. Vil du hjælpe os, så vi aldrig glemmer, at vi hører til i 
fællesskab med dig og hinanden. 

AT høRE TIL



Vi mødes på Vi mødes på RandsborgRandsborg, hvorfra vi går samlet, hvorfra vi går samlet
ned tilned til  Gryden og deltager i Mølholm KirkesGryden og deltager i Mølholm Kirkes
grydegudstjeneste med Sigurd grydegudstjeneste med Sigurd BarrettBarrett. Efter. Efter
gudstjenesten vil der være forskellige boder,gudstjenesten vil der være forskellige boder,
hvor man kanhvor man kan  købe mad og prøve forskelligekøbe mad og prøve forskellige
aktiviteter. Aktiviteterne koster et symbolskaktiviteter. Aktiviteterne koster et symbolsk
beløb at prøve, som går til beløb at prøve, som går til SSácáceelehjlehjæpæpenen..

Arrangementet slutter når man ikke har lyst til, atArrangementet slutter når man ikke har lyst til, at
prøve flere aktiviteter.prøve flere aktiviteter.



Sørens fødselsdag.
Søren fyldte 30 år d.1 maj og i den anledning måtte vi lige forære 
ham en peberkværn da han jo ikke har haft tid til at blive gift og 

derfor er pebersvend.

Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke Tillykke



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   



hej Puslinge

Så er denne FDF-sæson ved at være slut og vi skal snart på sommerlejr, så juni 
måned, skal vi forberede lidt til sommerlejren og vi skal ud og have solgt lidt flere 
lodsedler.
Vores sidste møde i år, er sammen med resten af kredsen og bliver søndag 
d. 20. juni,  hvor vi mødes på Randsborg og går samlet ned i Gryden, til 
grydegudstjenesten med Sigurd Barrett og sognepræsten Erik Steen. 
                                         
                                              Tak for i år!

JUNI´S PROGRAM:

D. 3.   –         Vi skal ud og sælge lodsedler

D. 10. –         Vi skal forberede os til sommerlejren

D.17. –          Vi skal lave bål 

D. 20. –         Sæsonafslutning/grydegudstjeneste, se mere info et andet sted i   
     Dalposten.

D. 26. – 1. juli – Sommerlejr

D. 16. Aug. – Fælles sæson start kl. 18.00-20.00

Da vi skal være ude hver gang , så husk altid fornuftigt tøj på til vejret og selvfølgelig 
FDF- skjorten og March & 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.
MVH
Thore, Lisette og Henriette.



hej Tumlinge ☺  

Så lakker sæsonen mod enden, hvilket betyder at der er nogle som tager hul på den 
sidste måned som tumling, inden de næste år skal op og være pilt! ☺
Juni måned står på afslutning af sportsmærket og hygge ☺

PROGRAMMET FOR JUNI MÅNED

D. 7. juni: 
Vi afslutter sportsmærket

D. 14. juni: 
Sæsonens sidste tumlingemøde, derfor skal vi rigtig hygge! 

SØNDAG d. 20. Juni: 
Vi holder kredsafslutning! Alle mødes på Randsborg, hvor vi siger ”Farvel og tak 
for i år!”. Derefter går vi i samlet flok ned i Gryden til grydegudstjeneste, hvor 
også Sigurd Barrett kommer og spiller. Vi håber at se jer alle til en super dejlig 
eftermiddag! ☺

Så er det også snart tid til sommerlejr! Indtil videre er vi ca. 15 tumlinge som skal af 
sted!! ☺ Vi glæder os rigtig meget til en super god uge!

Husk desuden at aflevere pengene fra lodsedlerne til AT, inden sæsonen slutter!

Mange FDF – hilsner

Ida, Nina, Alexander, Martin og AT (30716441 og jegerat@hotmail.com) 

MANDAG



Piltemøder juni
Hej Pilte…

Så går vi sidste måned i møde denne sæson og vi ser frem til årets sommerlejr på 
Langeland.
Vi vil gerne sige mange tak for en rigtig god piltesæson og ser frem til den nye i 
august 2010.

Møder i juni
1. Ingen møde pga. kredsmøde 

d. 31.05.10

8. Der går bold i den Mødet er på Randsborg kl. 18:00-
20:00

15. Ohøj!... Der går pirateri i den Mødet er på Randsborg kl. 18:00-
20:00

20. Kredsafslutning – 
Grydegudstjeneste i Gryden 
i samarbejde med Mølholm 
kirke 

Bemærk mødet ligger søndag d. 
20, fra kl. 15:00. Du er velkommen 
til at inviterer hele familien med!

26. juni – 1. juli SOMMERLEJR

God Sommerferie
Jamie, Stefan, A.S., Rasmus, Bjarne (2179 6904) og Trine (2972 6963)



Så er vi nået til FDF-sæsonens sidste måned – og for cirka halvdelen af jer den sidste tid som 
væbner. 
I maj brugte vi et par møder på at introducere GPS, og hvordan man kan finde skjulte skatte. Også 
i juni skal vi prøve det - denne gang bare midt i Vejle.  
Vi var også med på landsdelens pilte-væbnertræf - 8 væbnere var med på lejren, som foregik i 
Svendborg. Se billeder fra lejren på www.fdf-lejr.dk  
I juni skal vi kåre vinderen af vores lille konkurrence, hvor man får point for alt muligt, ikke mindst 
for at sælge FDF Vejle 1's lodseddel - den må også sælges i juni, så bare skynd dig - du kan nå at 
vinde den store (og ikke særlig sunde) præmie.  
Den største FDF-oplevelse i løbet af en sæson er altid sommerlejren - i år skal vi 11 væbnere og 2-
3 ledere til Sydslesvig - et lille hold, men det bliver helt sikkert alle tiders sommerlejr. Til næste år 
kan vi alle sammen komme med på en sommerlejr med 1000 gange flere deltagere - nemlig FDF 
Landslejr 2011 - fra den 7. til den 15 juli på FDFs store område Sletten ved Julsø tæt på 
Himmelbjerget.  
Lederne vil her gerne sige tak for mange gode møder og lejre sammen med jer i det forløbne år, og 
på gensyn til en ny, spændende FDF-sæson efter sommerferien - som væbner eller som 
seniorvæbner.   
Den ny FDF-sæson starter med et startmøde mandag den 16. august. Der kommer selvfølgelig 
mere om det på www.dalposten.dk - her kan du i august også se hvilken dag du skal gå til FDF i 
landslejråret 2010/11. 
 
 

  

  
Fotos fra madlavningsaften i Højen, hvor vi lavede kalkungryde. Desværre har vi ingen fotos af den alternative metode til at tilberede ris 
i kogeposer, som det ene hold anvendte. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mandag den 31.maj 
NB: Ibæk kl. 17.30-20.00 

Fælles møde for tumlinge-pilte-væbnere-seniorvæbnere-
seniorer. Vi skal være ved Ibæk (mødested overfor ishuset). 
Vi skal sejle på tømmerflåder, besøge FDFs sejlskib Mytilus 
og vi skal sejle i kanoer - og selvfølgelig også hygge om 
bålet. Du får en seddel med flere oplysninger.  

Mandag den 7. juni 
Start og slut ved posthuset på Gl. 
Havn 

Byløb/skattejagt med GPS - i dagens anledning er skatten 
spiselig - men mon dit hold finder skatten? 
Vi mødes kl. 19 ved posthuset og slutter igen kl. 21. 

Mandag den 14. juni 
Start kl. 18.30 og slut kl. 21. 

Vi skal på kanotur på Rands Fjord.  
Vi mødes kl. 18.30 ved P-pladsen på Fager Lien, 7000 
Fredericia og vi slutter ved Bøgeskov Havn kl. 21. 
Du får en seddel med de praktiske oplysninger og et kort. 

Søndag den 20. juni 
Start kl. 15 på Randsborg 

 
Se mere her: 
http://www.molholm-
kirke.dk/Gud_Saerlige_gudstjenester.htm#Sigurd 

FDF-afslutning, friluftsgudstjeneste, 
marked og meget mere.  
Alle FDF'ere mødes kl. 15 på Randsborg 
- tag forældre, søskende og 
bedsteforældre med. På Randsborg 
bliver der ganske kort orienteret om den 
nye FDF-sæson - og så går vi samlet hen 
i Gryden, hvor der kl. 16 er 
friluftsgudstjeneste. Igen har Mølholm 
Kirke inviteret Sigurd Barrett, som 
kommer og deltager.  
Efter gudstjenesten er der marked med 
mange sjove boder - og der er også 
mulighed for at købe noget at spise.  
Dagen fortsætter med en jazz-
gudstjeneste kl. 19.30 - også med Sigurd 
Barrett. I kan være med til det hele - eller 
tage hjem efter markedet - det 
bestemmer I helt selv.  

Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMERLEJR FOR VÆBNERE - Sydslesvig i kano og 
på cykel - og meget meget meget meget mere.  
Af de 16 væbnere har 11 tilmeldt sig - så det bliver alle 
tiders sommerlejr. 

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. Husk også at give besked (på telefon, mail eller SMS), hvis du en aften ikke kan komme til FDF - og helst dagen før. 
Klasseleder: Erik Hansen, tlf. 25 29 48 26, e-mail: ehansen@fdf.dk  



hej Senior og Seniorvæbnere

Mandag den 7. juni 
Hold 2: Sejlads, I mødes klokken 18:45 ved FDF sejlbåden Mytilus på bro 26 plads 21, mødet 
slutter klokken 21:30

Hold 3: Ole Henriksen: Skønhed Kommer Indefra, møde foregår på Randborg fra 19:00 – 21:00

Hold 1: Kemiske molekyler, møde foregår på Randborg fra 19:00 – 21:00

11-12. juni   
Open Shelter 2010

Mandag den 14. juni 
Mad aften

20. juni   
Grydefest / Kredsafslutning

2-10 juli    
Alpe tur 

Husk altid  FDF skjorten, sangbogen, ude tøj og at melde afbud hvis du ikke kan komme til mødet. 

God sommer og tak for denne sæson. ☺ 
Vi ses forhåbentligt efter sommerferien til sæson 2010/2011 i FDF vejle 1. kreds 
☺
Venlig hilsen jeres ledere

 Jesper: 22 23 05 28, Søren: 20 84 00 08 og Ida: 28 45 15 74





BRASS BAND

USA/CANADA-turen:
Freddy har udsendt nyhedsbrev. Der står noget om betaling, rejseforsikring m.v. 
Følg op herpå.
Der er desuden udsendt beskrivelse af turen. Inden længe bliver der også et in-
fomøde for alle deltagere samt forældre, hvor der bl.a. bliver mulighed for at stille 
spørgsmål.

Indtægtsgivende opgaver:
Træarbejde: Vi har været i gang adskillige gange, og der har været rigtig meget træ. 
Der er stadig noget arbejde at gøre, men det vil også give et rigtig godt overskud.
Beredskabsmapperne, der skal samles er lige på trapperne. 
Vi har faktisk tjent over en kvart million kroner sammen i alt, og det er rigtig flot. Det 
er nu, det allersidste ryk skal sættes ind, så støt op – det gavner os alle!

Sigurd Barrett:
Vi skal lave gudstjeneste i Gryden sammen med Sigurd søndag den 20. juni.
Familiegudstjeneste i Gryden kl. 16,00. Derefter boder.
Jazzgudstjeneste om aftenen. Begge med Sigurd Barrett – og os
Vi er ved at finde egnet repertoire. Noget af det består af det, vi spiller i forvejen.

Husk også grydefesten torsdag den 10. juni – med fakkeltog



BRASS BAND – Kalender

JUNIORAFDELINGEN
Hej alle

Junior bandet har været så heldige at få lov til at komme med Brass bandet til De Danske 
Årsmøder i Sydslesvig. Vi har derfor øvet på noget af det, der skal spilles i Tyskland. 

Det skal nok blive en god oplevelse, for dem der skal med, og vi håber på, at Junior bandet lige 
kan vise de gamle nisser i Brass bandet, hvordan sådan noget brass band skal spilles! God tur til 
dem der skal med!

Husk grydefesten torsdag den 10. juni – med fakkeltog.

Husk grydegudstjeneste søndag den 20. juni – med Sigurd Barrett.

- Carl og Kristine

Torsdag den 10. juni Grydefest med ”de uniformerede ungdomskorps”
Forventet start kl. 18.00 i Gryden.

Søndag den 20. juni Familiegudstjeneste i Gryden kl. 16.00
Derefter boder
Jazzgudstjeneste om aftenen

Begge med Sigurd Barrett – og os

Lørdag den 3. juli
Søndag den 18. juli

Sommertur til USA og Canada

Tirsdag den 17. august Hjemstavnsaften i Gårslev
Lille marchtur og musik i præstegårdshaven



ELEV BAND
Hej Elever

Vejret er ved at blive godt, og sommeren nærmer sig, men man kan godt alligevel spille på sit 
instrument. 

Indtil sommerferien vil vi arbejde lidt mere individuelt, og prøve på at forbedre de ting, som vi ikke 
helt er gode til endnu. Det kan være læse rytmer, læse noder, spille højt osv. 

Hvis I har nogle ønsker til noget, I gerne vil spille, så kom endeligt med det, så må vi se hvordan 
det kan lade sig gøre. 

Husk grydefesten torsdag den 10. juni – med fakkeltog.
Husk grydegudstjeneste søndag den 20. juni – med Sigurd Barrett.

 

STEELBAND
Så er sommeren snart over os, men inden vi går på sommerferie, har vi lige et par koncerter.
Den 2. juni skal vi give koncert i Jelling. Vi skal spille 2 x 45 minutter (der er spisning ind imellem).
Husk grydefesten torsdag den 10. juni – med fakkeltog.

Søndag den 20. juni er der gudstjeneste i Gryden for alle. Her medvirker Sigurd Barrett, og her 
spiller vi vores sidste koncert inden ferien.

Vi har fået gang i vores Young Steel-hold igen. Det er Jeppe og Nina, der står for holdet og Per-
nille hjælper til. Indtil videre er der 4 elever på holdet, så har du lyst til at deltage, så mød op på 
Randsborg torsdag fra kl. 16.30 og til kl. 18.00 eller kontakt mig for yderligere information.

Den 9. maj var Steelbandet ude at give koncert for Max og for Pernille. Begge blev konfirmeret 
den dag – Hjertelig tillykke til dem begge.
 

Mange hilsener fra Tina Noe



ROCK BLÅT
. 

Bandets navn udtales med tryk på Blåt. Rock Blåt. 
 
Valg af nye numre kan ikke altid være demokratisk, men der bruges en 
del tid på at diskutere hvilke numre bandet skal spille.
 
Bandet har også ambitioner om at skrive musik selv, men vi er nu blevet 
enige om at prioritere at få et repertoire klar med nogle flere nye numre.
 
Næste lejlighed til at høre Rock Blåt bliver til friluftsgudstjenesten – Sigurd 
Barrett – i Gryden søndag den 20. juni 2010. Eftermiddagen i gryden 
starter kl. 15.15 og vi skal spille ved 17.00 tiden.
 
Hilsen Rock Blåt og Troels

Tlf: 3020 9968



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



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


