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Da Jesus var opstået fra døden, viste han sig for sine venner nogle gange inden han for til himmels Kristi 
himmelfartsdag.
Den dag sagde han til disciplene at de skulle blive i Jerusalem, fordi han ville sende en gave til dem.
En dag, hvor disciplene var samlet, hørte de pludselig en susen, som af en vind, der blæste hen over 
dem og de så noget der lignede ildflammer over deres hoveder. Det var Guds Hellige Ånd, og den var 
gaven fra Jesus. Og tænk! Disciplene begyndte at tale sprog, som de slet ikke kendte før. I Jerusalem var 
der folk fra fjerne lande. Da de hørte disciplene tale deres sprog, blev de ude af sig selv.
Peter sagde:”Det er hvad Gud lovede os” og så fortalte han dem om Jesus og mange kom til at tro på 
Jesus den dag.

----

Da de ikke kunne spise mere, lagde Michael og René sig under et stort bøgetræ og pustede. René kom 
til at vælte sin sodavand. 
»Skidt med det«, sagde han, »så får bladene også sodavand«. »Bladene? Hvordan det? «spurgte Mi-
chael. Bladene hang højt oppe over deres hoveder. 
»Joh, sodavandet løber ned til trærødderne, og så suger træet det op og sender saften ud til alle sine 
blade«, forklarede René. Det havde han lært i skolen. 
»Til dem alle sammen?« Michael kiggede op, så han blev helt svimmel. »Der må være over tusind 
blade!« »Over en millioner, sagde René. »Tusind millioner billioner«, prøvede Michael. »Billioner, tril-
lioner, trilliarder!« erklærede René. »Lige så mange blade, som der er mennesker på hele jorden!« »Der 
er så mange, at det kun er Gud, der kan tælle dem«, sagde Michael bestemt. 
»Jamen træet, det er også ligesom en slags Gud til alle sine blade«, påstod René. »Jo, det er! For træet 
sørger for dem alles ammen.« René slog ud med armene: »Og da det blev forår, sagde træet til alle 
knopperne: »Hej, vågn op, nu er det forår. Spring ud og bliv grønne!« Og se, så sprang alle bladene ud!« 
Der kom et vind-pust, og Michael lyttede: »Prøv og hør«, sagde han, »bladene hvisker til hinanden. Tror 
du, de kan forstå, hvad de andre blade siger?« 
»Nok ikke dem alle sammen.« René pegede: »Bladene på den her gren, de snakker nok det samme 
bladsprog. Men dem dér ovre, de snakker nok ligesom folk i Tyskland eller Sverige eller ligesom indi-
anerne.« »Men træet, det kan forstå dem alle sammen!” Og Michael lukkede øjnene lidt og pludselig 
syntes han, at bladene fik ansigter. Lige så forskellige som mennesker over hele jorden. 
Og de hviskede på alle deres forskellige sprog. Han syntes, han kunne høre Gud-træet pumpe liv ud til 
dem alle sammen. 
Og vinden pustede, og alle ansigterne nikkede til hinanden. De lo og råbte på alle verdens sprog: »Liv og 
Fred!« Og nu kunne de alle sammen forstå hinanden. Nu ville de holde fest sammen. Og de dækkede et 
kæmpelangt bord. Det gik fra gren til gren og gennem alle lande på hele jorden. Alle landes flag hang fra 
grenene. Og de holdt en mægtig pinsefest sammen og blev venner, fordi de voksede på det samme træ. 
»Si’ det videre!« sang en fugl. »Si’ det videre!« »Hov, faldt du i søvn?« Det var mor, der pludselig stod 
der. René var gået. »Jah, næh, jeg drømte bare lidt.«
Michael blinkede med øjnene. Nu så bladene almindelige ud igen. Men de hviskede stadig til hinanden 
og nikkede. Og fuglen sang endnu. Michael smilede: »Kan du høre, hvad de siger?«

Kære Gud
Vi takker dig, fordi vi har hinanden,
fordi vi har nogen at smile til,
fordi vi har nogen at snakke med,
fordi vi har nogen at lege med.
Vi takker dig Gud, fordi du er til,
fordi du har skabt os,
fordi du aldrig glemmer os,
fordi du hører vores bøn.

GLÆDELIG PINSE



Fællesmøde 31. maj
For tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer.

Mødet foregår mandag den 31. maj fra klokken 17.30
– 20.00 ved Ibæk. Bemærk, at mødet er udvidet til 

2,5 timer - og at vi starter kl. 17.30. 

Vi skal ud at sejle i kano og på tømmerflåder, alle skal 
besøge FDFs sejlskib Mytilus - og så skal vi 

selvfølgelig også hygge om bålet.

Alle får en seddel med hjem med flere oplysninger om 
dette spændende arrangement, men du kan godt 

begynde at glæde dig.



Vores nye skrabe-lodseddel er på gaden, og 
det gælder om at få solgt dem alle, så vi kan få 
rigtig mange penge ind. Vi arbejder på at samle 
penge sammen til at kunne bygge en bål-hytte 
på Randsborg, som vi alle kan få glæde af, når 

den bliver færdig. Det koster rigtig mange penge 
at bygge sådan en, så derfor er det vigtigt, at vi 

alle er flittige med at sælge dem. 

Kredsleder Steffan har udloddet præmie til den 
klasse, der sælger flest lodsedler – så bare 

HÆNG I!

SÅ SKAL DER 
SÆLGES LODSEDLER



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

Her i maj, skal vi være ude hver gang, vi skal ud og lege en masse sjove lege, lege 
som vi  kender, lege som i gamle dage og lege man leger i andre lande. 

Maj´s program:

D. 6.   – Vi skal lege ”da bedstefar var dreng” lege

D. 13. – Intet møde – Kristi Himmelfartsferie

D. 20. – Hvad leger man i dag? 

D. 27. – Vi skal lege lege fra andre lande

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.

MVH

Thore, Lisette og Henriette.



Hej Tumlinge ☺  

Efter nogle rigtig gode møder med reb og rafter, vil vi i Maj måned tage et nyt 
mærke! ☺

Programmet for maj måned:

Den 3.   Vi starter på sportsmærket – med en masse forskellige lege!

Den 10.  Vi både mødes og hentes i GRYDEN hvor vi holder møde! HUSK TØJ     
  SOM MÅ BLIVE MEGET BESKIDT ☺
        
Den 17.  Vi afslutter sportsmærket!

Den 24.   Hemmeligt møde…

Den 31.   FÆLLESMØDE – Denne gang er mødet fra 17.30 – 20.00 og vi mødes  
  alle sammen på Ibæk Strandvej (pladsen overfor ishuset) mere    
  information følger…

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, Alexander, Martin og Anne Theresa (mobil: 30716441,e-mail: Jegerat@
hotmail.com)

MANDAG



Piltemøder i maj 
 
Hej Pilte… 
Så står den på strategi ,  tons , løb på to hjul og en tur på vandet .  Så spænd 
hjelmen og giv den gas .  
 
Møder i maj 
4 . Tons På Randsborg kl .  18 :00-20:00 
11 .  Masser af strategi i  

gryden 
Mødet starter og slutter i Gryden kl .  
18 :00-20:00 

18 . Cykel løb i 
Søndermarksskoven 

Mødet starter og slutter på 
naturlegepladsen kl .  18 :00-20:00 – Husk 
din cykel og cykelhjelm! 

25. Kanotur på Vejle å Vi mødes kl .  18 :00 v . Vejle å på modsatte 
s ide af Vejle bibl iotek (der går en st i  ned 
l ige efter ”Røde orm” inden broen over 
Vejle å på Boulevarden) .  
Mødet s lutter kl .  20:00 ved ishuset på 
Ibæk Strandvej .  – Husk at af levere 
kanoti l ladelse inden mødet , hvis du ikke 
al lerede har gjort det . 

31 .  Kredsmøde Husk mødet l igger mandag 
 

Masse af pi ltehi lsner fra dine pi lteledere 
Jamie , Stefan, A.S . ,  Rasmus , Bjarne (2179 6904) og Trine (2972 6963) 

 
 
 

 



I april havde vi et par gode cykelmøder og vi var med til fællesmødet med byløb. Desværre var det 
meget få af jer, der var meldt til vores 50 km cykeltur, så den måtte vi aflyse.

I maj skal vi bruge et par møder på GPS - orinteringsløb og skattejagt på en ny og sjov måde. Vi har 
en hel kasse GPS’ere til rådighed, så man skal kun være 2 eller højst 3 pr. GPS.

I maj og juni skal vi sælge FDF Vejle 1’s nye lodseddel - og selvfølgelig bliver det væbnerne, der får 
præmien for at sælge flest. 

Husk tilmelding til pilte-væbnertræf og til sommerlejren senest den 10. maj. 

Mandag den 3. maj

Start og slut i Gryden

Vi starter med orienteringsløb - ikke med kort og kompas 
denne gang, men med GPS.

Mandag den 10.

Start og slut ved 
skovlegepladsen i 
Søndermarksskoven.

Skattejagt med GPS. Vi introducerer geocaching og prøver at 
finde en rigtig cache. 

Vi mødes kl. 19 ved skovlegepladsen og slutter igen kl. 21.

Husk tilmeldinger til pilte-væbnertræf og til sommerlejr.

Mandag den 17.

Start kl. 18 og slut kl. 21 i Højen
Vi laver mad over bål på marken ved vores hytte i Højen 
(Højen Skovvej 160, 7100 Vejle, men de færreste gps’er viser 
den rigtige vej til stedet - ring derfor til en af lederne, hvis du 
ikke har været der før). 

Vi mødes kl. 18 og slutter kl. 21.
Mandag den 24. april 2. pinsedag - vi holder ferie

Fredag-lørdag 28.-30. maj FDF landsdel 6 holder Pilte-væbnertræf i Svendborg. 

Mandag den 31. 
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. 

Bemærk, at mødet foregår kl. 17.30-20.00 ved Ibæk.

Noter også følgende datoer, hvor du også skal til FDF:

Søndag den 20. juni Gudstjeneste og marked i Gryden kl. 16. Sigurd Barrett 
deltager.

Sommerlejr 26. juni til 3. juli 2010 SOMMERLEJR FOR VÆBNERE - Sydslesvig i kano og på 
cykel - og meget meget meget meget mere. 

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 3. maj Hemmeligt møde i HØJEN, 
    medbring udetøj der må blive beskidt. 

Den 8.- 9. maj  Jagten på den sorte gryde¨ 
   senior og seniorvæbner lederuddannelse

Mandag den 10. maj Hold 1:  sejlads: I mødes klokken 18:45 ved FDF sejlbåden Mytilus på bro 26 plads  
   21, mødet slutter klokken 21:30

   Hold 2: Ole Henriksen: Skønhed Kommer Indefra, møde foregår på Randborg fra  
   19:00 – 21:00

   Hold 3:  Kemiske molekyler, møde foregår på Randborg fra 19:00 – 21:00
 
14. –16. maj   Lerlejr i Højen 
   Vi laver en mile brænding til jeres lertøj

Mandag den 17. maj Hold 3:  sejlads: I mødes klokken 18:45 ved FDF sejlbåden Mytilus på bro 26 plads  
   21, mødet slutter klokken 21:30

   Hold 1: Ole Henriksen: Skønhed Kommer Indefra, møde foregår på Randborg fra  
   19:00 – 21:00

   Hold 2: Kemiske molekyler, møde foregår på Randborg fra 19:00 – 21:00

Mandag den 24. maj Der er ikke noget møde pga. 2. pinsedag
 
28. – 30. maj   PVT Lejr i Svendborg Hemmeligheden i Sveinedburg

Mandag den 31. maj Fælles kredsmøde:
   fra klokken 17.30 - 20.00 vi starter og slutter på Ibæk Strandvej overfor iskiosken.

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

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

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.

Indtægtsgivende opgaver:
Træarbejde: Vi har været i gang adskillige dage, men der er stadig noget arbejde at 
gøre her.
Der kommer også et parti beredskabsmapper, der skal samles. Tidspunkt kendes 
dog endnu ikke.

Årsmøderne i Sydslesvig:
Finder sted 29-30. maj. Vi er selvfølgelig tilmeldt, men har endnu ikke modtaget 
nærmere enkeltheder.
Vi skal have vore juniorer med.

Weekend og Forårskoncert/Værkstedskoncert:
Øve-weekenden 16. – 18. april gik på sædvanlig vis, og den sluttede med, at vi 
søndag eftermiddag tog på Vinding Skole og holdt koncert for hele musikafdelingen. 
Det blev en anderledes koncert, men det blev en rigtig god eftermiddag.

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.



BRASS BAND – Kalender

JUNIORAFDELINGEN
Hej alle

Så har vi endnu en gang overstået forårskoncerten. Og det gik jo super, super godt! Selvom vi 
ikke spillede de sværeste numre spillede vi rigtig godt og med et stort overskud. Det er lige sådan 
et overskud vi altid skal have, når vi spiller koncert.

Der er lige nu ikke nogle koncerter rundt om hjørnet, men i år skal junior jo også med på den årlige 
tur til De Danske Årsmøder i Sydslesvig den 29.-30. maj. Her skal vi spille koncert og gå march-
ture med brass bandet, og det bliver vildt fedt. I får mere information om turen senere.

Med venlig hilsen
Carl August

Torsdag den 13. maj
Kristi Himmelfartsdag

Friluftsgudstjeneste ved Børkop Vandmølle

29. – 30. maj Danske årsmøder i Sydslesvig

Torsdag den 10. juni Grydefest med ”de uniformerede ungdomskorps”

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



ELEV BAND
Hej Elever

Mange gange tak for en super flot koncert på Vinding Skole. Jeg er rigtig stolt over jeres 
præstation, både på spil og skuespil. I lammetævede Frederik i begge discipliner. Præmierne var 
helt fortjent. 

Nu skal vi til at spille på noget nyt, så hvis I har nogle forslag, så kom endeligt med dem, så skal 
jeg se om det kan lade sig gøre. Jeg har selv nogle ideer. 

Glæder mig til at arbejde videre med jer. Husk at øve og husk at spille kraftigt.

/Jonas

 

STEELBAND
Det var en stor fornøjelse at være til Forårskoncert på Vinding Skole. Vi har en rigtig god musikaf-
deling i FDF Vejle 1 – det kan vi godt være stolte af. Der blev leveret meget forskelligt musik, og 
det var en rigtig god oplevelse for både musikere og publikum. Mange tak til alle.

Der vil snart blive startet et begynderhold op i Steelbandet. Det vil blive ledet af Nina og Jeppe....
og  vi glæder os selvfølgelig til at byde nye musikere velkomne i Steelbandet.

Mange hilsener fra Tina Noe



ROCK BLÅT
Goddag til Troels – den nye leder af Rock Blåt

. 

Er der gang i rockmusikken i FDF Vejle 1? Ja, det var søndagens koncert på Vinding Skole et klart 
bevis på. 
Rock Blåt øver hver torsdag fra 20.00 til 22.00.

Rock Blåt består lige nu af: 
Kristina Sønderby Jensen:  Forsanger og bassist
Nina Stage:  Rytmisk guitarist
Søren Nederbæk Petersen:  Lead guitarist
Thore Lund Bramming:  Trommeslager
Jeppe Søndergaard Nielsen:  Pianist
Troels Bramming:  Bandleader

Vi spiller numre som:
1. If God Was One Of Us
2. Eight Days A Week
3. Nobodys Man
4. Sweet Child Of Mine
5. Sweet Home Alabama
6. Laugh’n A Half
7. Should I Stay Or Should I Go Now

Interesserede kan henvende sig til undertegnede. Det er en fordel at kunne spille et instrument.

Venlig hilsen 
Troels Bramming 
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


