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Godt nytår 2019 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et år går på hæld og så tænker man 
selvfølgelig på alle de gode ture og 
oplevelser vi har haft i 2018 i FDF. 
En af de rigtige gode ture var 
sommerlejren i Østrig hvor vi var 
26 afsted i forrygende vejr. Vi var 
under jorden i en sølvmine og på 
bjergets top for at vandre, og så var 
vi selvfølgelig oppe i den evige 
sne. 
På de yngstes sommerlejr i Blåvand 
var der også fantastisk sommervejr, 
og alle fik sol på maven. 
 
Det eneste tidspunkt vi ikke har 
været tilfreds med vejret, var Skt. 
Hans aften. Der stod en stiv vind 
fra vest ind på festpladsen, så vi 
måtte sikre teltene.  
Da Esbjerg Havn fyldte 150 år var 
vi også en del af det arrangement. 
Så vi var to steder og selv om det 
regnede og stormede var det flot, at 
så mange forældre og venner af 

kredsen gav en hånd med, også 
med indsamling af gevinster.  
 
Vi håber at vi i 2019 han få ligeså 
stor opbakning og flotte gevinster 
til vores boder.  
Sommeren fortsatte og vi startede 
med endnu en dejlig tur med hele 
kredsen til Marbæk. Kort sagt, vi 
elsker at tage på FDF tur.  
 
En stor tak til alle jer ledere, som 
uge efter uge bruger jeres fritid på 
at lave nogle spændende og 
udfordrerne mødeaftner.  
Uden jeres frivillige arbejde, var 
der ingen børn og uden børn ingen 
FDF.  
I skal blot vide at i gør en forskel!  
 
Stor tak også til bestyrelsen for 
jeres store arbejde og engagement 
til kredsens bedste. 
Også en stor tak til gutterne der 
holder vores hytte i Marbæk i gang. 
 
I 2010 har vi et projekt med nyt 
køkken i kredshuset og det er ikke 
frås. Så der kommer vi nok igen til 
at trække på jeres frivillige kræfter. 
 
Til sidst vil jeg sig tak til alle store 
og små i FDF. 
Vi glæder os til et spændende år.  
 

Jens Langebæk  
Bestyrelsesformand 

FDF Esbjerg 4. kreds  
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Juleafslutning 

Selv om vi nu allerede er gået ind i et nyt år, skal i ikke snydes for lidt om vores 
juleafslutninger. Vi havde et spændende juleløb hvor vi fandt nissen ved at råbe 
meget højt.  
Der blev også trillet med pebernødder.  
Der blev sunget sange, pakket gaver ind og rigtig hyggeleget. Der var også lidt 
sværere opgaver. Efter en hyggelig bibelhistorie ønskede tumlige og pilte 
hinanden en glædelig jul og gik på juleferie.  

Væbnerne kunne ikke få jul nok, så der var lige en 
lille ekstra julefest med et spil banko. Alle havde en 
pakke med og det blev til et bjerg af pakker og det så 
utrolig fristende ud med så mange pakker.  
 
Vi fik alle et par spilleplader og pålægget, som det 
hedder, de brikker der bliver lagt på, lå over hele 
lokalet, så vildt gik det for sig. 
 
Næsten alle vandt en pakke og os, der ikke vandt, vi 
fik også dejlige æbleskiver og saft inden denne 
hyggelige aften sluttede, og vi drog glade hjem.   
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Væbnerne 

Der sker noget når væbnerne har 
møder, man lærer noget hele tiden, og 
det er vi vilde med, ved væbnerne.  
En af de ting man helst skal være god 
til som væbner er at morse og sende 
hemmelige beskeder. 
 
Vi har brugt nogle mødeaftener til at 
sætte os ind i hemmelige koder og det 
var vi rigtig gode til. Men vi skal jo 
også følge med tiden og ikke kun bruge 
papir og blyant, derfor har vi fået hjælp 
af radioamatørerne så vi kunne lave 
nogle fine morseapparater. 
 
Drengene gik helt traditionelt til værks 
og satte en pære i og loddede og trak 
ledninger til den store guldmedalje.  
 
Pigerne derimod, gik i gang med at 
fremstille nogle meget fine hjerter med  
pærer som lyste rigtig smukt og rødt. 
DE kan også bruges til at morse med.  
 
Stor tak til radioamatørerne for 
fantastisk flot hjælp. 

 

B
atteri 
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Tre vise mænd 

I børnenes computerbibel, har vi fundet 
nogle spændende rim om historien om 
de tre vise mænd - det er de fra Hellig 
tre Konger, du ved, den 6. januar. 
Versene er skrevet af Johannes 
Møllehave: 
 
Tre vise mænd fra Østerland 
Hver lillebror og -søster kan 
her se den nye stjerne. 
De vise mænd fra Østerland, 
de så den i det fjerne. 
Og Kasper, Melchior, Balthasar 
ankom på hver sin dromedar. 
 
Her ser du, hvad de vise så 
med henrykt hjertesvimlen. 
Her kan du pege på,  
hvor stjernen står på himlen. 
Og Kasper, Melchior, Balthasar 
red til og dromedarerne bar. 
 
Men kong Herodes råber:”Nej!” 
Med vrede alle mødes, 
for når den stjerne viser sig,  
så skal en konge fødes. 
Og Kasper, Melchior, Balthasar 
var meget langt derhjemmefra. 
 
Herodes skriver, han er gal: 
”Her hersker jeg alene!” 
Han tramper nu med sin sandal 
i gulvets sorte stene. 
Og Kasper, Melchior, Balthasar 
de tav, og han fik intet svar. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Herodes gav de vise guld. 
De gættede sammenhængen 
og vidste, han var ondskabsfuld 
og ville myrde drengen. 
Så Kasper, Melchior, Balthasar 
sa´ intet om, hvor drengen var. 
 
De vise mænd med posen fuld, 
de gjorde, som de ville. 
og myrra, røgelse og guld 
blev ofret til den lille. 
Ja Kasper, Melchior, Balthasar 
gav guld til barnets mor og far. 
 
Så drog de vise mænd mod øst. 
Herodes hørtes klage. 
Herodes skreg med tordenrøst: 
”Oh gid de kom tilbage!”  
Men Kasper, Melchior, Balthasar 
fik han dog ingen postkort fra. 
 
Ja, guld til himlens kongesøn. 
Hvorfra! Det må formodes,  
at guldet varde vises løn 
og stammed´ fra Herodes. 
Og Kasper, Melchior, Balthasar 
fik gjort Herodes godt til nar! 
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Landsforbundet arbejder på at 
udarbejde inspirationsmateriale, som 
vores kreds kan bruge, når vi på grund 
af den nye persondataforordning skal 
lave en privatlivspolitik. 

I FDF Esbjerg 4. kreds er vi meget 
opmærksomme på forordningen, og vi 
retter os selvfølgelig efter reglerne. Du 
kan læse meget mere om 
landsforbundets persondatapolitik, og 
dermed vores, på hjemmesiden: 

www.fdf.dk, søg bare på GDPR.  
 
Nedenstående er et uddrag af reglerne: 
 
De nye regler gælder også for 
foreninger, og derfor skal vi også i 
vores kreds forholde os til, hvordan vi 
behandler persondata. 
 
Et af kravene i persondataforordningen 
handler om, at data kun må opbevares, 
så længe, de er nødvendige for kredsen. 
Dette kræver, at alle i kredsen kender 
og følger kredsens privatlivspolitik.  

Reglerne betyder eksempelvis, at 

ledere skal slette mails og sms’er med 
personoplysninger som afbud, 
tilmeldinger og sygdom, så snart de 
ikke længere er aktuelle.  

Det betyder reelt, at når væbnermødet 
mandag er afholdt, bør alle oplysninger 
om afbud og sygdom til netop det 
møde slettes, hvis der ikke længere er 
behov for dem.  

Et andet eksempel kunne være 
deltagerlisten til sommerlejren. Listen 
vil ifølge reglerne skulle slettes, når vi 
kommer hjem fra sommerlejren, da 
dens formål med at skabe overblik på 
lejren er opnået.  

Hvis kommunen kræver, at vi 
opbevarer deltagerlisten for at kunne 
modtage refusion for hytteleje, har vi 
dog en god og lovlig grund til at 
opbevare deltagerlisten i længere tid. 

Da både landsforbundet og kredsene 
modtager tilskud på baggrund af 
medlemmerne, skal vi kunne 
dokumentere medlemmerne for de 
seneste fem år.  
Derfor må almindelige oplysninger om 
medlemmerne tidligst slettes fem år 
(+indeværende år) efter, de har meldt 
sig ud.  
 
Vores bestyrelse har fået -flere- grå hår 
af at tænke på de komplicerede regler, 
så det er godt at landsforbundet har styr 
på hvad vi må og ikke må. 
 
God læselyst…. 

GDPR…? 
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MasterChef 

Jo, det kan godt være de er gode til at lave mad i fjernsynet og de kalder sig alt 
muligt fint, men det er kun fordi de ikke har været forbi FDF Esbjerg 4. kreds 
Tumlinge, der har haft en stor og svær konkurrence om at bliver kredsens 
MasterChef. 
 
Der blev skabt de mest fantastiske måltider som ville have glædet enhver FDF 
gane, og det endda lavet på trangia. Det har vi ikke set i fjernsynet endnu. 
Hvis du mangler en kogekone eller to til din næste fest, så skulle du smutte forbi 
og høre om der er en ledig, der evt kan hjælpe dig. 
Det kan være de ringer fra TV for at få lidt inspiration... 
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OK 

 
 
 

Støt FDF Esbjerg 4. Kreds, hver gang du tanker 
 
Vi har længe haft en sponsoraftale med OK, så du kan støtte FDF Esbjerg 4. 
kreds, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at 
støtte os – OK betaler hele beløbet. 
 
Du støtter os med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Benzinkort eller 
betaler med dit Dankort i OK’s Tank & betal-app. Når du har tanket 500 liter, 
får vi en ekstra bonus på 200 kr.   
 
Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke 
med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play. 
 
Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl 
dem, at du gerne vil støtte FDF Esbjerg 4. Kreds nu. Og så sørger de for at 
ændre det. 
 
Ekstra støtte til os med OK Mobil og OK El 
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til os. Vælg en af OK’s 
Mobil-pakker, så støtter du os med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se 
alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil 
 
Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 
5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte 
elselskab. Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger de for det hele. 
 
Vil du vide mere?  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Niels Gregersen på 
zefiren@esenet.dk.  
 
 
Du er også meget velkommen hvis du har lyst til at hjælpe os med at få tegnet 
en masse benzinkort ved det næste OK arrangement. 
 
Bare giv lyd med dit navn og mailadresse, så bliver du spurgt næste gang. 

http://www.ok.dk/lokalsporten
http://www.ok.dk/mobil
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Annonce 
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Fessors 

side 

 
Vi har farvet lidt for dig, måske kan du selv lægge farve på 
resten af billedet? 
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Fødselsdage 

 

Januar 

Ahin Bilal 3.  jan 9 år 1.Tumlinge

Laura Schulyz 14.  jan 8 år 1.Tumlinge

Asger Maarup 5.  jan 16 år Seniorer

Dortea Hellmann 4.  jan 35 år Leder

Lone Mikkelsen 16.  jan 54 år Leder

Max Ahrendsen 29.  jan 58 år Leder

Har du hilst på kredsens nyeste 
leder? 
 
Der er nogle der tør kaste sig ud i 
de mest vanvittige opgaver, og 
sådan en pige er Majken - tror vi 
da nok.  
Hvem ville ellers frivilligt stille op 
hver mandag sammen med en flok 
frygtelige, forfærdelige, helt 
uimodståelige, dejlige, skønne, 
livlige, kloge og intelligente 
piltebørn?  
 
Vi byder Majken Fisker Andresen 
rigtig meget velkommen. 
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Lej 
SKOVBO 
til en week
-endtur for 
familien 
 
Ring bare 
22847301 
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Adresser og telefonnumre  
Puslinge: 
(under 1. kl.) 

Jan Fisker Jensen 
  Øllgårdsvej 2, 6700 Esbjerg ……………………………... 
  E-mail: ............................................................................. 

 
61 30 87 69 
Jan.fisker@bbsyd.dk 

 Dortea Hellman 
 Carit Etlars Allé 1, 6700 Esbjerg 
 E-mail: ............................................................................... 

 
30 25 75 13 
dorteahellman@hotmail.com 

 Henriette Wolff ………………………………………………. 
 Lykkegårdsvej 14, M, 6700 Esbjerg ……………………... 
 E-mail: ………………………………………………………... 

 
26 34 07 71 
hwolffhansen@gmail.com 

1. tumlinge: 
(1. klasse) 

Berit West Pedersen 
  Øllgårdsvej 4, 6700 Esbjerg ……………………………… 
  E-mail: .............................................................................. 

 
28 12 21 76 
bwp@bbsyd.dk 

 Charlotte Sørensen 
   Lupinvej 6, 6700 Esbjerg ………….............................. 
  E-mail: ............................................................................ 

 
22 35 72 15 
lotte_92@hotmail.com 

 Mads Mårup 
Chr. Wintersvej 12, 6700 Esbjerg ……………………….. 
E-mail:  ……………………………………………………….. 

 
 

 Lena Pedersen 
  Blichers Allé 5, 6700 Esbjerg ………...……………….. 
  E-mail: ……………………………………………………... 

21 74 70 84 
75 12 54 67 
lena00@fdf.dk 

2. tumlinge: 
(2. klasse) 

Anja C. Memborg Jensen 
  Tinghøjsalle 16B,1 tv, 6700 Esbjerg …….................... 
   E-mail: ........................................................................... 

  
61 71 58 94 
anja1jensen@hotmail.com 

 Jan Moelsby 
  Ribegade 33A, 6700 Esbjerg .………………………….. 
  E-mail: ........................................................................... 

 
21 41 15 18 
moelsby@esenet.dk 

 Lena Pedersen 
  Blichers Allé 5, 6700 Esbjerg ………...………………… 
  E-mail: ………………………………………………………. 

21 74 70 84 
75 12 54 67 
lena00@fdf.dk 

 Frederikke West Pedersen 
 Øllgårdsvej 4, 6700 Esbjerg ……………………………. 
 E-mail: ……………………………………………………... 

 
29 16  13 15 

1. pilte: 
(3. klasse) 

Jan Fisker Jensen 
  Øllgårdsvej 2, 6700 Esbjerg ..…………………………... 
  E-mail: ........................................................................... 

 
61 30 87 69 
Jan.fisker@bbsyd.dk 

 Dortea Hellman 
 Carit Etlars Allé 1, 6700 Esbjerg ………………………. 
 E-mail: ........................................................................... 

 
30 25 75 13 
dorteahellman@hotmail.com 

 Cecilie Debel Hansen 
  Sønderhaven , 6700 Esbjerg …................................... 
  E-mail: .......................................................................... 

 
75 45 18 10 
hphansen@esenet.dk 

2. pilte: 
(4. klasse) 

Lars Balsen Nielsen 
  Ribegade 37, 6700 Esbjerg ......................................... 
  E-mail: ........................................................................... 

 
25 60 87 81 
vivsen37@hotmail.com 

 Lone Mikkelsen 
  Toftsvej 40, st tv. 6700 Esbjerg ...…………………….. 
  E-mail: .......................................................................... 

  
51 70 08 44 
lonetuppeware@gmail.com 

  Majken Fisker Andresen 
 Storegade 152, 6705 Esbjerg Ø…... ..………………... 
 E-mail…………………………………………..………….. 

 
51 92 70 83 
Majke_83@yahoo.dk 

Væbnere 
  

Anders Lauridsen 
 Gl. Vardevej 28, 2. tv, 6700 Esbjerg ..………………... 
 E-mail…………………………………………..………….. 

  
20 48 75 48 
asl.psp@esenet.dk 
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Adresser og telefonnumre  

 Birgit Thygesen 
  Højvangs Parkvej 38, 6700 Esbjerg….…….……….………... 
  E-mail: ..................................................................................... 

  
61 77 82 93 
thygesenbirgit@gmail.com 

Også  
ZEFIREN 

Johanne Gregersen 
  Frodesgade 34, 6700 Esbjerg--………………………………... 
  Email ……………………………………………………………….. 

 
40 98 05 97 
johanneg@fdf.dk 

 Jens Langebæk 
  Sønderhaven 9, 6700 Esbjerg……….……………………...….. 
  E-mail: ...................................................................................... 

51 29 99 49 
75 45 33 12 
jens@fam-langebaek.dk 

 Anette Fuglkjær 
 Ingemanns Alle 109, 6700 Esbjerg …………………………… 
Email …………………………………………………………….….. 

 
23 45 51 47 
afuglkjaer@gmail.com 

 Peter Kristensen 
  Baggesensalle 165, 6700 Esbjerg …………………………… 
  Email ……………………………………………………………… 

22 42 57 47 
75 18 00 99 
fynbo@fdf.dk  

Seniorer: 
(over 8. kl.) 

Asger Langebæk 
 Sønderhaven 9, 6700 Esbjerg……….…………………………. 
Email ………………………………………………………………… 

 
29 84 70 69 
asger@fam-langebaek.dk 

 Nicholai Bruun Thomsen 
  6700 Esbjerg…………………………………………..…….…... 
 Email …………………………………………………………….…. 

 

  
Bestyrelsen:  

 

Formand: 
 

Jens Langebæk 
  Sønderhaven 9, 6700 Esbjerg……….……………………..…. 
  E-mail: ...................................................................................... 

51 29 99 49 
75 45 33 12 
jens@fam-langebaek.dk 

Næstformand  Thomas Staal 
  Ribegade 117, 6700 Esbjerg ……………………………........... 
  E-mail: ...................................................................................... 

 
40 56 53 66 
etstaal@esenet.dk 

Kasserer: Karin Sørensen 
  Nørregade 4, 6700 Esbjerg …………………..........………....... 
  E-mail: ...................................................................................... 

 
23 70 52 00 
karin.fdf@gmail.com 

Kredsleder Berit West Pedersen 
  Øllgårdsvej 4, 6700 Esbjerg ……….……………………..……. 
  E-mail: ...................................................................................... 

 
28 12 21 76 
bwp@bbsyd.dk 

Menigheds 
rep: 

Inge Sørensen 
  Spangsbjerghaven 50, 6700 Esbjerg …………...………..…   
  E-mail: …………………………………………………………..... 

 
61 69 45 92 
ings@youmail.dk 

Leder rep.: Jan Moelsby 
  Ribegade 33A, 6700 Esbjerg ………………………………….. 
  E-mail: ....................................................................................... 

 
21 41 15 18 
moelsby@esenet.dk 

Forældre rep. Lena Pedersen 
  Blichers Allé 5, 6700 Esbjerg ………...……………………….. 
  E-mail: …………………………………………………………….. 

21 74 70 84 
75 12 54 67 
lenap@stofanet.dk 

Udenfor  
bestyrelsen 
Kredsleder 
Ekstern 
 

 
Max Ahrendsen  
  Fredensgade 25C, 6700 Esbjerg .........................……..….… 
  E-mail: ...................................................................................... 

 
 
26 22 00 87 
maxa@FDF.dk 
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Darumvej 145 
 

Tlf: 75122582 
 

Undgå ventetid ring og bestil 
Mandag - Fredag kl. 11.00-18.30 

 

FDF består af ca. 400 lokale kredse spredt over hele landet. I hver enkelt kreds står voksne, 
frivillige ledere klar til at give børn og unge oplevelser, der gør dem i stand til at begå sig i et 
fællesskab – med tillid til sig selv og respekt for andre. 

 


