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Det er ved at være den tid, hvor Jesus skal dø. Han spiser sammen med sine dis-
ciple og vil spise påskemåltidet sammen med dem. De har fundet sig et rart sted at 
være, de gør maden klar, de dækker bord og er parat til at hygge sig.
Det bliver bare et anderledes måltid end det de egentlig havde forestillet sig. Jesus 
tager nemlig på en måde afsked med dem ved dette måltid. Jesus siger, at det er 
hans sidste måltid her på jorden, men det er et meget vigtigt og specielt måltid.
Jesus tager et brød og deler det ud til disciplene. Han siger: ”Dette er mit legeme, 
som gives for jer”. Han giver dem også vin og siger :”Dette bæger er den nye 
pagt(aftale) ved mit blod, som gives for jer”.
Dette kan måske være svært at forstå og disciplene forstod heller ikke helt hvad det 
var Jesus sagde denne aften, men de kom til at se hvad det betød. Jesus døde jo få 
dage efter og han døde netop for disciplenes skyld, men også for din og min skyld. 
Da Jesus døde gav han jo netop sit legeme eller sin krop og han gav sit blod, som 
flød i hans blodårer.
Dette måltid hedder, at holde nadver. Det bliver gjort stadig, selvom at det er mange 
år siden Jesus holdt nadver sammen med sine disciple. 
Grunden til at vi stadig holder nadver i kirken næsten hver søndag, det er at Jesus 
sagde, at det var for at huske ham.

Vi holder nadver for at huske hvad Jesus gjorde da han levede på jorden, for at 
huske hvorfor han døde, for at huske at han stadig er sammen med os i dag og øn-
sker at have med os at gøre. Han er jo også sammen med os nadveren.
Når man går op til knæfaldet i kirken og knæler, når man får brød og vin, så må man 
have lov til blot at tænke på Jesus, at bede til ham og netop ved nadverbordet kan 
man også bede om tilgivelse for de ting man har gjort forkert i sin hverdag.
 
Det er godt at gå til nadver – her kan man være stille og tænke og bede:
 
Kære Jesus, tak fordi du fandt på nadveren, tak at du igennem nadveren har givet os 
mulighed for at huske dig og være sammen med dig.
Tak fordi du kan tilgive og glemme det som vi gør forkert overfor dig og andre men-
nesker.

Skærtorsdag

	  



Spændende fællesmøder i FDF Vejle 1
Vi har i ledergruppen besluttet at indføre en ny mødestruktur for nogle af FDF-møderne. Vi går i 
gang til februar og fortsætter indtil videre frem til sommeren 2010.

Tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer skal en gang om måneden have fælles FDF-
møde, hvor vi laver fælles aktiviteter. Det sidste FDF-møde i hver måned bliver et fællesmøde og 
det foregår normalt fra kl. 18:00-20:00.

Formålet med den ny mødestruktur er, at børnene får mulighed for at mødes på tværs af FDF-
klasserne, og at de oplever at være en del at det store fællesskab, som vi faktisk kan tilbyde i FDF 
Vejle 1. Børnene vil til disse fællesmøder blive fordelt på faste hold på tværs af FDF-klasserne.

Samtidig vil vi også involvere seniorerne, som kan bidrage med nye idéer og de kan inddrages i 
rollen som kommende assistenter og ledere. Møderne vil derfor også være en del at vores interne 
lederuddannelse. 

Endelig ønsker vi, at det sociale samvær mellem lederne styrkes, for hele tiden at gøre det 
attraktivt at være leder og assistent i FDF Vejle 1!

Datoerne for de kommende fællesmøder er:
-	 Mandag d. 22. marts
-	 Mandag d. 26. april
-	 Mandag d. 31. maj

Mandag d. 21. juni: Sæson afslutning

Piltene, som normalt har FDF-møde om tirsdagen, skal i disse uger komme mandag i stedet for. Vi 
håber, at alle pilte vil kunne komme alligevel og være en del af de sjove og spændende møder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte klasselederen.

Vi glæder os til et spændende og udfordrende forår i FDF Vejle 1.

Med venlig hilsen
Lederne for tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer i FDF Vejle 1



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 marts, skal vi finde ud af hvad FDF´s missionsprojekt i Zambia går ud på, og 
lær lidt om hvordan børn i andre lande lever, leger og spiser. 

Marts program:

D.  4. –   Vi lære lidt om FDFs´ missionsprojekt

D. 11. –  Vi skal lege forskellige lege.

D. 18. –  Vi skal på et løb.

D. 25. –  Vi skal lave mad over bål.

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, Søren, Lisette og Henriette.





Velkommen Tumkinge ☺  

Efter en februar måned med både fastelavn og masser af kartofler, skriver vi nu 
marts på kalenderen. Denne måned står i rebets tegn. Vi skal bygge og binde en 
masse forskellige ting ☺

Programmet for marts måned:

Den 1. Marts: Råbåndsknob eller kællingeknude?

Den 8. Marts: Kan vi hejse et flag? Og hvem kan egentligt flest knob? (Hvis man vil  
               øve sig kan man altid finde nogen i ”Den lille blå”)

Den 15. Marts: Med reb og rafter skal land bygges ☺ 

Den 22. Marts: FÆLLESMØDE – Vi mødes på Randsborg og har møde sammen  
        med pilte, væbnere, Seniorvæbnere og Seniorer. MØDET ER FRA  
        18.00 TIL 20.00

Vi skal hele måneden være ude, så HUSK tøj som er både varmt og som må blive 
beskidt. Vi har selvfølgelig også altid den blå forbundsskjorte på og March og Lejr 
med!

Mange FDF hilsner,

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

MANDAG



Pilte - Marts
Så pilte, så er programmet for marts måned klar. Den står på 

baglæns FDF, underlige lege, spaghetti og gud og meget mere…

Program:
2. Baglænsløb

9. Store legemøde
16. Spaghetti gudstjeneste i Mølholm kirke kl. 17:00-19:00

Mandag d. 22. Kredsmøde
30. Påskeferie

På glædeligt gensyn
Dine ledere: Trine, Bjarne, Jamie, Stefan, A.S. og Rasmus

HUSK ALTID PRAKTISK TØJ, DIN FORBUNDSSKJORTE OG 
”MARCH & LEJR”.



Så er det allerede marts og dermed den første forårsmåned (der ligger godt nok rigtig meget sne 
endnu). Marts er også den sidste måned, hvor det er mørkt på vores møder om mandagen.

Mandag den 1.  
Gryden

Vi skal på mørketur i skoven - og undervejs hygge os med 
kakao.

Mandag den 8.  
Gryden

Vi laver hjemmelavet medister, steger det og spiser det.

Mandag den 15. .....skal du ikke til FDF, men i stedet for mødes vi

Tirsdag den 16. 
NB: Mølholm kirke kl. 17-19

til Spaghettigudstjeneste kl. 17 i Mølholm Kirke. Tag gerne 
resten af familien med. Efter gudstjenesten er der spisning 
(spaghetti) i sognehuset - og efter det står FDF for lidt mørkeleg 
nede i skoven. Det koster 10 kr. at spise med, men FDF betaler 
for dig (men ikke for resten af din familie). Vi slutter kl. 19. 

Mandag den 22. 
NB: Randsborg kl. 18-20

Fælles møde for tumlinge-pilte-væbnere-seniorvæbnere-
seniorer på Randsborg kl. 18-20. Vi skal på tværs af 
aldersgrupper lave forskellige sjove aktiviteter rundt på 
Randsborgs område.

Mandag den 29. marts Påskeferie.

Mandag den 5. april Påskeferie.

Noter også følgende datoer, hvor du også skal til FDF:
Lørdag den 24. april 50 km cykeltur. Alle, som gennemfører får 50 km 

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

og vi skal selvfølgelig med.
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

Væbnersommerlejr
26. juni-3. juli 2010 i Sydslesvig

Se væbnerbilleder fra den aften, vi lavede et 4 meter langt snobrød på næste side.



Billeder fra væbnermødet, hvor vi lavede et 4 meter langt snobrød - og sendte Krogager til Grønland i 3-4 måneder.

Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte – og har varmt og vandtæt 
udetøj, dolk, LYGTE, KRUS og March & Lejr 2009 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 

 

 
Billeder fra væbnermødet, hvor vi lavede et 4 meter langt snobrød - og sendte Krogager til Grønland i 3-4 måneder. 
 
Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte – og har varmt og vandtæt 
udetøj, dolk, LYGTE, KRUS og March & Lejr 2009 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
Tak for den gode ugelejr i uge 5

Mandag den 8. marts. Kunstner og kreativitetsmøde. 
Det er en god ide’ at komme i tøj der må blive beskidt, da vi til dette møde skal 
arbejde i ler. Leret giver jer mulighed for at udfolde jeres kreative evner, fordi ler er 
et fleksibelt materiale som kan omdannes til mange forskellige ting. 

Mandag den 15. marts.  ”Fireballs” møde vis vejret er til det
     Husk at det er en god ide’ at havde tøj på der ikke er  
     lavet af kunststof da det kan smelte. Hvis vejret ikke er  
     til fireballs denne aften, laver vi noget andet.
Mandag den 22. marts  Fælles børnemøde på Randborg fra klokken 18:00 –  
     20:00
Mandag den 29. marts.  Der er ikke noget møde pga. påske ferie.
Mandag den   5. april.  Der er ikke noget møde pga. påske ferie. 

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







Orkesterprøverne:
Vi fortsætter nu med tiden 19.00 – 21.30 og holder undervejs en pause på højst 15 minut-
ter.

USA/CANADA-turen:
Billetter er bestilt, og bus er bestilt. Overnatning dels på vandrerhjem, dels på hotel.
Økonomien er næsten på plads. Der vil blive en lille, nødvendig indsats i foråret, så vi kom-
mer op på 250.000 kr. indsamlet.
Træfældning i Trelde (SB). Uddeling af affaldsposer 
Afgang fra Vejle lørdag den 3. juli tidligt om morgenen.
Hjemme i Vejle igen søndag den 18. juli om aftenen.
Freddy udsender snart et hæfte med alle faktuelle oplysninger.
For at aktivere alle på turen vil vi have arrangeret et stompshow, hvoraf brass band´et 
også bliver en del.

Indtægtsgivende opgaver:
Træfældning lørdag den 6. marts kl. 9-13 (15 mand!)
Poseuddeling: 4. – 14. marts.
Der kommer også et parti beredskabsmapper, der skal samles. Tidspunkt kendes dog 
endnu ikke.

Årsmøderne i Sydslesvig:
Finder sted 29. 30. maj og falder sammen med Jelling Festival. Der bliver derfor nogle 
afbud, og vi er i øjeblikket ved at finde assistenter herfor.

Weekend:
Øve-weekenden bliver 16. – 18. april.

Sigurd Barrett:
Vi skal lave gudstjeneste i Gryden sammen med Sigurd søndag den 20. juni.



BRASS BAND – Kalender

Juniorafdelingen
Hej Alle

Det næste, vi skal spille op til, er Forårskoncerten, men selvom der er lang tid til, skal vi stadigvæk 
øve os en hel masse. Vi skal smede et rigtig sjovt og godt program sammen til den tid, og det 
kommer til at kræve, at I øver jer mindst 2-3 timer hver dag ;-)

Desuden er Kristine kommet tilbage, og hun og undertegnede kommer til at skiftes til at dirigere jer 
igen, som det også har været førhen.

Mange hilsener
Carl August

16. 18. april
Brass band weekend, hvor det er foreslået af få Kristian Stenstrup 
om lørdagen

Sidst i april eller først i 
maj

Forårskoncert

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



ELEV BAND
Så har der været endnu en ferie, og en forårskoncert nærmer sig. 

Der er god tid endnu, men pludseligt er den der, så det er vigtigt at man øver sig derhjemme, så vi 
kan lave en god koncert. 

Programmet til koncert er ikke helt planlagt endnu, så de gode ideer, I går med derhjemme, må I 
meget gerne fortælle, så det bliver sjovt for alle. Men øv vel og blive super gode!

Jonas

 

Steelband
I starten af februar var vi til gudstjeneste i Smidstrup Kirke, hvor vi var med til at levere musikken. 
Det var en rigtig koncert/gudstjeneste.

Vi har desværre ikke fået øvet så meget den sidste måneds tid pga. sygdom og vinterferie. Nu er 
vi til gengæld klar til at møde foråret :-)

Vi går i gang med at øve op til en rigtig flot forårskoncert, så der bliver en masse udfordringer til 
alle.

Mange hilsener fra Tina Noe

Rock Blåt
Vi har desværre måttet sige farvel til René her pr. 1. marts. 

Der skal herfra lyde en tak for din indsats. Det var en rigtig flot koncert, Rock Blåt leverede til jul-
estuen.

Kredslederne arbejder på at finde en løsning, så de unge mennesker stadig kan spille om torsda-
gen. 



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     
Kasserer      Mogens Maaløe,         75 86 24 03 
Kredsleder    Tina Skouboe Noe               31 24 24 45
Kredsleder    Steffan Hansen               40 97 14 55

Puslinge     Henriette Andersen               24 62 63 23
Tumlinge     Anne Theresa                30 71 64 41
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  
Steel Band (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


