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Jeg har ingen andre hænder end dig.

Efter Anden Verdenskrig kom nogle engelske soldater til en ruin af en bombet 
tysk kirke. De gik lidt rundt i murbrokkerne. Blandt alle murbrokkerne lå der også 
stumperne af et Krucifiks (et kors hvorpå Jesus hænger som korsfæstet). De gav sig 
til at lede efter flere stumper af krucifikset og til sidst havde de fundet mange dele. 
De begyndte at samle korset, men der manglede noget. Jesu hænder var og blev 
borte. Soldaterne stod længe og kiggede på korset, så var der én af dem, der fandt 
et stykke papir og skrev: ”Jeg har ikke andre hænder end dig”. Papiret blev lagt sam-
men med krucifikset.

Se på dine hænder. De kan bruges til 
mange forskellige ting; til at holde noget 
med, til at samle noget op, til at bære 
noget, til at forme noget med, til at hilse 
på andre, til at vinke, til at ae med, men 
også til at slå. Vi folder også hænderne, 
når vi skal bede til Gud. I fortællingerne fra 
påsken, hører vi, at Jesus er opstanden og 
ikke længere går rundt på jorden. Derfor er 
han nu afhængig af andres hænder. Han 
har brug for vores hænder, derfor skal vi 
prøve at gøre det bedste vi kan med vore 
hænder. 

Vi tror en kærlig Gud har brug for disse hænder, og det i dag er os, Han fuld af øm-
hed sender ad Kristus-vejen ud mod grænser ingen kender.

Bøn:
Kære Himmelske Far! 
Tak for at du har skabt os med hænder, arme, ben og fødder. Tak for at du vil bruge 
os som dine hænder på jorden. Hjælp os med at bruge vore hænder til glæde for dig 
og andre mennesker. 
Nogle gange bruger vi vore hænder til noget ondt. Hjælp os da med at huske, at du 
har brug for os, til at sprede din kærlighed. 

GUDS hÆNDER



FDF butikken  
Jeg har netop overtaget ansvaret for FDF Butikken i Vejle 1, hvilket jeg ser frem til 
som en spændende udfordring, hvor jeg kan komme i kontakt med rigtig mange 
glade FDF`ere og deres forældre. 
 
Jeg vil for det meste være at træffe tirsdag fra kl. 1745 – 1815 men håber at aftaler 
om andet tidspunkt kan træffes pr. mail eller tlf. 
 
Der er rigtig mange gode ting til friluftslivet at finde på www.55nord.dk – hvad 
enten man søger en ny uniform, spisebestik, bælte, lommelygte, rygsæk m.v. Ved 
bestilling hos mig sparer du fragten, og lev. Tid er ca. 4-5 
hverdage.
 
Husk, at hvis du er vokset ud af din uniform, får du 100,- 
for den – og andre kan så købe den for 100,- 
 
Jeg glæder mig til at hjælpe dig med din bestilling – 
kontakt mig på anita@broberg-jepsen.dk  eller mobil: 61 
68 55 75
 
Med ønsket om en dejlig dag
 
AnitaJ

Ny BESTyRER AF FDF 

BUTIKKEN



OVERSIGT OVER
KLASSER/LEDER 2010 

Puslinge:
Henriette Andersen – 24626323 – henry_a@ofir.dk

Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Tumlinge:
Anne Theresa Thanning- 30716441 - anne.theresa@hotmail.com

Mandag kl. 17.30 – 19.00

Pilte:
Trine Esmann – 29726963 –  trine.esmann@live.dk

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00

Væbner
Erik „Basse“ Hansen – 25294826 - erhansen@kpmg.dk

Mandag kl. 19.00 – 21.00

Seniorvæbner & Senior
Henrik Therkildsen - 22858448 -  h.therkildsen@gmail.com  

Mandag kl. 19.00- 21.00

Kredsleder
Søren Rotbøll Jacobsen – 20840008 – rotboll@fdf.dk



hej Puslinge

Oktober står i cirkussets tegn, vi skal til at tage cirkusmærket. Vi skal lave en masse 
sjove cirkusnumre, klovnenumre, prøve at gå på glasskår, ligge på søm og lege 
med djævlespil osv. Det bliver FDF-møder med masser af sjove og spændende 
udfordringer. Vi slutter cirkusmærket af på puslingelejren d. 7.-8. nov. med et stort 
cirkusnummer for forældrene.   
I starten af november holder kredsen et fællesmøde, som puslingene også deltager 
i, det er d. 1. nov. kl.18.00-20.00 på Randsborg. Vi skal ud og sælge julekalendere, 
så vi håber I alle kan komme og give en hånd med.

Oktobers program:

D. 7.     –  Vi starter på cirkusmærket

D. 14.   –  Cirkusmærket

D. 21.   –  Intet møde – god efterårsferie

D. 28.   – Vi skal lege med gøglerkassen

D. 1/11. – Mandag - Fællesmøde

D. 7.-8. – Puslingelejr 

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
Lone, Klaus, Simon, Rasmus, Lisette og Henriette.



hej Tumlinge ☺  
I september måned fik vi afsluttet to mærker – hulebyggermærket og 
stifindermærket! Vi har haft nogle rigtig gode møder i Gryden, og hvis I forældre 
har tid og mulighed, vil vi anbefale at gå med jeres barn ned og se hulerne! – de er 
blevet rigtig flotte!
Oktober måned byder på rigtig mange sjove aktiviteter – heriblandt vores 
tumlingelejr i Højen, som vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage i ☺ 

Programmet for Oktober:

d.4.  FÆLLESMØDE!
Vi har møde sammen med pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer! Mødet 
foregår denne gang på Randsborg – bemærk at mødet er kl. 18.00 – 20.00

d. 11.Vi skal på ADDER – BADDER løb i gryden ☺ – husk tøj, som må blive beskidt!

d. 18.Vi skal holde efterårsferie! (der er derfor ingen tumlingemøde)

d. 25 . Vi starter på bymærket!  Bemærk at vi denne gang både starter og slutter på 
parkeringspladsen ved Posthuset  - det er derfor vigtigt at være der til tiden ☺

d.30- 31. Oktober
Vi holder tumlingeweekend i Højen – en weekend som bliver så sjov, at du ikke har 
lyst til at gå glip af den! ☺ Vi håber at rigtig mange af jer vil med!

Husk ALTID praktisk tøj (tøj som gerne må blive beskidt!) og varmt tøj. Vi vil så vidt 
muligt oftest være ude!
Husk desuden også altid FDF – skjorte og sangbogen March og Lejr!

Mange FDF – hilsner,
Martin, Aleksander og Frederik
Ida (28451574) og AT (30716441 og anne.theresa@hotmail.com)

MANDAG



Pilte (3.-4. klasse) Tirsdag 18:00-20:00

Hej Pilte…
Er I klar til at gøre tingene baglæns??? Og er I klar til løb i mørket??? Og er I klar til 
vores piltetur et hemmeligt sted i Trekants området???
Vi går nu en tid i møde, hvor det begynder at blive mørkt ude til piltemøderne. Tag 
derfor en pandelygte/lommelygte med til møderne. Vi er ude til alle møderne uanset 
vejret, så husk altid praktisk tøj efter vejret. 
 
Program oktober

Dato Møde Sted

4. Kredsmøde - Obs. mødet er mandag kl. 18:00-20:00 Randsborg

12. Løb i mørket Randsborg

19. Efterårsferie

26. Vi gør tingene baglæns Randsborg

30.-31. Piltetur et hemmeligt sted Trekantsområdet 

1. nov. Kredsmøde - Obs. mødet er mandag kl. 18:00-20:00 Randsborg

På glædeligt gensyn
Piltelederne

Trine (2972 6963), Steffan (4097 1455), Bjarne (2179 6904), Ida, Rasmus, Jonas og 
Stefan

Tilmelding til at modtage mails vedr. FDF og piltemøder
Husk at hvis du ikke har tilmeldt dig til at modtage mail, når der kommer evt. 
ændringer i programmet eller praktiske oplysninger, kan du nå det endnu. Du kan 
tilmelde dig ved, at maile navn på pilt og jeres mailadresse til: trine.esmann@live.dk

Venteliste
Da vi allerede er rigtig mange på pilteholdet har vi oprettet en venteliste til 
pilteklassen. Ønsker du at blive pilt, men ikke er meldt ind, kan du skrive dig op 
på vores venteliste ved at maile navn, adresse, tlf.-nr. og e-mailadresse til: trine.
esmann@live.dk



Så er det blevet oktober, efterår - og snart skifter vi til vintertid, hvilket betyder, at det er bælgmørkt 
i Gryden, når vi mødes. Husk derfor hver gang også en lygte. 
 
Vi er glade for at kunne byde velkommen til Frederik, som aldrig har været FDFer før - og til 
Kasper og Troels, som efter en FDF-pause er begyndt igen. 
 
I september har vi sejlet i kano og vi har bygget risbåde. Mandag den 28. september skal risbå-
dene stå sin prøve - traditionen tro vil de fleste væbnere nok ende med at blive våde - men det ved 
du jo allerede, når du læser dette, for så har vi været ude i risbådene. 
 
I oktober skal vi have sæsonens første lejr. Vi håber, at I alle sammen deltager - for et af de hem-
melige programpunkter er noget, som kun sker en gang imens man er FDFer. Skynd dig at ringe, 
hvis du gerne vil med og ikke har dig fået tilmeldt. 
 
Husk til alle FDF-møderne: Vi mødes selvfølgelig i den blå FDF-skjorte – og har varmt og vandtæt 
udetøj, lygte, 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 hvis det kan lade sig gøre, vil vi meget 
gerne have besked senest dagen før mødet. 
 
Alle møder foregår i Gryden kl. 19-21 - hvis ikke andet er nævnt. Bemærk, at fællesmøderne (som 
hovedregel den første mandag i måneden) for det meste foregår på Randsborg. Bemærk også, at 
vi mandag den 11. oktober starter kl. 18 - i Gryden. 
 
Weekend 1. - 3. oktober 
Sletten 

Sæsonens første væbnerlejr. Vi starter fredag sidst på 
eftermiddagen og slutter søndag formiddag. Vi skal med tog 
til Ry og gå en flot tur til Sletten. Lejren byder på rigtig 
mange spændende ting, som du simpelthen ikke må gå glip 
af. Undervejs i weekenden skal vi også se den lejrplads, 
hvor vi skal bo på FDF Landslejr 2011. 
Der er også noget, som er hemmeligt og som du kun 
oplever, hvis du tager med - og som kun sker en gang mens 
man er FDFer. Vi lover, at det bliver en FDF-lejr, du aldrig vil 
glemme. 

Mandag den 4. oktober 
Kl. 18-20 på Randsborg 
 
 

Fællesmøde sammen med tumlinge, pilte, seniorvæbnere 
og seniorer.  
Vi skal have sæsonens første fællesmøde - og du kan helt 
sikkert glæde dig til et sjovt program - og til at møde alle de 
andre FDFere. 

Mandag den 11. oktober 
Kl. 18-21 i Gryden 

Vi skal lave mad over bål - og det skal være ikke mindre end 
en 3 retters menu.  
Bemærk, at vi starter kl. 18 - og slutter kl. 21 - i Gryden. 

Mandag den 18. oktober Vi holder efterårsferie. 
Mandag den 25. oktober 
Kl. 19-21 i Gryden 

Vi skal lege forskellige lege i mørket. 
 

Mandag den 1. november 
Kl. 18-20 på Randsborg 
 
 

Fællesmøde sammen med tumlinge, pilte, seniorvæbnere 
og seniorer.  
Vi skal sælge julekalendere - og vi bliver de første i byen, 
der sælger dem, for de må først sælges fra den 1. 
november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vi kender allerede mange af de andre datoer, hvor du skal til FDF – der kommer flere endnu, så 
bare glæd dig til alle tiders FDF-sæson 2010/11. Noter allerede nu i familiens kalender følgende 
datoer: 
 
Ugelejr tirsdag den 9. – lørdag den 
13. 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 26. - 27. november Julestue på Randsborg. 
Weekend 11.-13. marts 2011 Kredsweekend på Skovgården ved Middelfart. 
Weekend 8.-10. april 2011  Landslejrforberedelsesweekend på Vork. 
7.-15. juli 2011 FDF LANDSLEJR 2011 PÅ SLETTEN 

Hvis du har lyst til at vide mere om landslejren allerede nu - 
så klik her: http://leder.fdf.dk/landslejr/  

Klasseleder: Erik Hansen, tlf. 25 29 48 26, e-mail: ehansen@fdf.dk 
 

 

 
Billeder fra væbnernes kanotur mandag aften den 6. september på Vejle Å og Vejle Fjord. 



Seniorvæbner
 

Et kort program for den næste måneds tid

 
  4. oktober - tager vi hul på hul i hovedet mærket
11. oktober - hul i hovedet mærket
18. oktober - hul i hovedet
25. oktober - hemmeligt møde
 

Husk at melde afbud hvis ikke du kan komme til Mikkel på 27 63 20 97



Hej Seniorer 

Her i september vil i få fem nye senior ledere, derfor kender vi ikke jeres 
program for hele oktober måned i nu. Men I vil efter planen havde fået 
mere info mandag den 27. september, om hvordan jeres hold kommer til 
at kører i fremtiden.

Mandag, den 4. okt.   Fælles møde 18:00-20:00 på Randsborg

Uge 41     Måske nye senior møder?

Mandag, den 18. okt.  Efterårsferie

Uge 43     Måske nye senior møder?

Mandag, den 1. nov.  Fælles møde 18:00-20:00 på Randborg

Lørdag, den 6. nov.   DUiL6-CUP i DGI- huset i Vejle.

Husk altid:  
1. FDF skjorten
2. At melde afbud, hvis du ikke kan komme til mødet.
3. Ude tøj.
4. Sangbogen. 

Venlig hilsen jeres ledere.

 Jesper: 22 23 05 28 & Co.





BRASS BAND

Brass bandet er godt i gang med at spille et repertoire op til efteråret. Vi skal ned og 
spille dette års efterårskursus i gang, som igen i år foregår på Rosborg i Vejle. 

Muligvis vil vi også arrangere vores egen efterårskoncert, evt. sammen med de an-
dre musikere fra kredsen.

Julen nærmer sig også stille og roligt, og den 5. december spiller vi den tradi-
tionsrige julekoncert i Mølholm Kirke. 

Som det første skal vi lige på øve-weekend, der foregår 
den første weekend i oktober. 

Mange hilsner
Per



BRASS BAND – Kalender

JUNIORAFDELINGEN
Juniorerne er i fuld gang med at spille op til efterårskurset på Rosborg. 

Det bliver rigtig sjovt. 

Og den 1. november rykker juniorerne op i brassbandet, så vi er klar til at være med i alle julearrangementerne.

Med venlig hilsen
Carl August

1.-3. oktober Øve-weekend. Nærmere info følger…

16-22. oktober
Uge 42

Orkesterkursus. Vi skal spille til 
åbningsaftenen lørdag 16. oktober

Rosborg, Vejle

Lørdag, d. 30. 
oktober

evt. DM for Brass Bands – for 
interesserede. Kredsens brassband 
deltager ikke i år

Messecentret i Herning

Søndag, d. 5. 
december

Julekoncert Mølholm Kirke. Koncerten 
starter kl. 16.00. Vi mødes før til 
generalprøve/opvarmning

De øvrige 
julearrangementer 
kender vi endnu ikke 
datoerne på.

2011
Lørdag 2. april Koncertstævne for FDF orkestre Grenaa Gymnasium, N.P 

Josiassensvej 21, 8500 Grenaa

Opdateret 22/9 2010



ELEV BAND
Hej Elever !

Vi spiller flot hver onsdag, og det er super dejligt at undervise jer! 

De 3 nye, Rasmus på baritone, Sebastian på horn, og Anna på cornet kører på, så nu har vi altså 
et band på 7 mand. 

Jeg glæder mig til at øve med jer om onsdagen, så vi får styr på hvilke fingre, der skal trykkes 
ned hvornår, og hvordan det lige er man rammer de høje toner. Da det nok er volapyk for jeres 
forældre, har I indtil på onsdag til at forklare dem, hvad det betyder ☺ 

Vi ses!
Jonas Videbæk Bennike

STEELBAND
Det går rigtig fint med det nye steelband-elevhold, som køres af Nina og Jeppe.

En hel masse af os skal med på musikkurset i efterårsferien på Rosborg. Det glæder vi os helt 
vildt til.

Mange hilsener 
fra Tina Noe



ROcK BLåT
Kunne du muligvis tænke dig at spille i Rock Blåt, så mød op en torsdag kl. 20.00 og hør hvad vi 
laver. Vi kan godt være flere. Er der nogle, der har lyst at synge kor i bandet, er der også mulighed 
for det.

Nye numre er stadig temaet for Rock Blåt. Planen er at få et repertoire op at stå, helst med numre 
som vi kan lide at spille, og numre vi teknisk kan spille.

Med venlig hilsen
Rock Blåt.

Troels Bramming
30 20 99 68
 



Klasseledere 2010-2011

Puslinge:
Henriette Andersen – 24626323 – henry_a@ofir.dk

Torsdag kl. 17.30 – 19.00

Tumlinge:
Anne Theresa Thanning- 30716441 - anne.theresa@hotmail.com

Mandag kl. 17.30 – 19.00

Pilte:
Trine Esmann – 29726963 –  trine.esmann@live.dk

Tirsdag kl. 18.00 – 20.00

Væbner
Erik „Basse“ Hansen – 25294826 - erhansen@kpmg.dk

Mandag kl. 19.00 – 21.00

Seniorvæbner & Senior
Henrik Therkildsen - 22858448 -  h.therkildsen@gmail.com  

Mandag kl. 19.00- 21.00

Kredsleder
Søren Rotbøll Jacobsen – 20840008 – rotboll@fdf.dk



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    Søren Rotbøll Jacobsen       20 84 00 08

Puslinge     henriette Andersen               24 62 63 23
Tumlinge     Anne Theresa Thanning        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    Per Sørensen                         20 14 98 44 
Junior Brass Band   carl August Jansson       30 95 23 28
Elev Brass Band   Jonas Videbæk Bennike        28 13 66 81
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


