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Holder i fastelavn? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det har været en udbredt folketro, at 
en by kunne slippe for pest, hvis en 
sort kat blev slået ihjel. Derfor har 
katte levet livet farligt i hele Europa 
ved fastelavn. Den skulle i tønden, 
skulle den, men nu har vi jo hverken 
pest eller dumme skikke...  
 
Joe, det var skam barske tider i gamle 
dage, de var nu heller ikke for kloge 
med al den overtro, og det var vi heller 
ikke i Danmark for... 
i Danmark kom den sorte kat i en 
tønde, hvor den sad mens tønden blev 
slået i stykker. Når tønden endeligt 
blev slået i stykker, kunne børnene så 
prygle den tummelumske kat med 
kæppe og kviste - uhyggeligt ikke! 
 
Nu om dage ryger du i spjældet hvis 
du bare tænker på at gøre noget så 
grusomt. 
 
Næ, i dag er det skik at kåre en 
kattekonge i forbindelse med 
tøndeslagningen. Der er dog meget 
forskelligt rundt omkring i landet og 
fra bydel til bydel, hvordan man bliver 
kattekonge. Desuden bliver der oftest 
også kåret en kattedronning.  
 
Reglerne er forskellige for, hvem der 
bliver dronning eller konge. 
 
Der er en krone til den, der slår bunden 
ud af tønden og en anden krone til den, 
der slår den sidste stav ned.  
 
Der er altid uenighed om, hvad der er 
vigtigst, og det er ikke klart, hvad der 
giver kattekongetitlen.  

I FDF laver vi da bare vores egne 
regler, og dem får i at vide inden vi 
slår katten af tønden. Vi kan garantere 
jer for, at der ikke er og aldrig har 
været, en kat i tønden. Der er ikke en 
kat der kommer til skade, når vi leger 
fastelavn. 
 
Kender du for resten den anden skik 
med at rise dine forældre op søndag 
morgen? 
Nå, ikke… men så ... 
Man laver et fastelavnsris, og 
fastelavnsriset er et bundt friske 
birkegrene f.eks. pyntet med 
udklippede figurer, og det bruger du så 
om morgenen fastelavnssøndag til at 
vække forældre ved at slå forsigtigt på 
sengen, og synge: 
  

Fastelavn er mit navn, 
boller vil jeg have. 

Hvis jeg ingen boller får, 
så laver jeg ballade. 
Boller op, boller ned 

boller i min mave. 
Hvis jeg ingen boller får, 

så laver jeg ballade. 
 

Det skal nok virke, 
håber vi… 
 
 
Det er jo også sang 
du skal synge når du 
går rundt til 
naboerne i udklæd-
ning for at få slik, 
det er rigtig sjovt, 
prøv selv... 

https://da.wikipedia.org/wiki/Folketro
https://da.wikipedia.org/wiki/Pest
https://da.wikipedia.org/wiki/Kat
https://da.wikipedia.org/wiki/Kattekonge
https://da.wikipedia.org/wiki/Kattedronning
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Stav&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Birk
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2. pilte 

Piltene er nogle hardcore unge mennesker. De går ikke af vejen for at lære noget 
nyt, selv om det ny er mindst 100 år gammelt… 
Det er altid en god hjælp hvis man kan morse til hinanden, enten med lyd eller 
med lys, hvis man skal tale hemmeligt sammen. Det er med garanti kun piltene 
der kender til morsekoderne, men de er så flinke, at de her viser dig hvordan 
man gør - sådan da… 
Man kan f.eks morse til hinanden under prøverne i skolen, hvis den ene har brug 
for lidt hjælp af den anden, prøv selv…. eller nåe nej, det må man jo ikke, og 
slet ikke hvis læreren har været FDFer. 
Morsealfabetet er opfundet af en gammel gut i 1840 sån ca. Han hed Samuel og 
du gætter aldrig hvad hans efternavn var, men snu, det var han... 
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Nytårsmarch 

Det kan godt være lidt af en udfordring 
at ville starte et nyt år på en god måde.  
17 friske væbnere og seniorer tog på 
kredsens traditionelle nytårsmarch, selv 
om det mildest talt var silende regn og 
temmelig meget blæst. 
 
Heldigvis var der varmestue undervejs 
ved Teknisk Landsforbund i 
Exnersgade, hvor Johanne stod klar 
med varm kakao og tørvejr. 
Der var også en usædvanlig spændende  
konkurrence hvor man kunne vinde en 
gris… 
Gæt en sang fra March & Lejr, bare én 
linie fik man fortalt og så skulle man 
gætte hvad sangen hedder, det er ikke 
så let endda. 

 

 

Kender du væbnerne-
og seniorernes motto? 
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Det er koldt derude 

Så kom vinteren og det betyder at både 
onsdagsholdene - tumlinge og pilte tog 
en tur på skøjtebanen og også 
mandagsholdet har været en tur på 
skøjtebanen. 
 
Det er utroligt så dygtige FDFere er 
til at skøjte. Godt nok er der en del der 
falder på halen, men ingen kom til 
skade. Der er også en del, der farer 
afsted med tusinde kilometer i timen 
på de velsmurte skøjter.  
Selv de gamle ledere fór rundt på isen. 
 
Det er en  rigtig god tradition, at vi 
hvert år tager sådan en skøjtetur inden 
det bliver forår og sne og skøjtebanen 
forsvinder og igen bliver til et helt 
almindeligt torv. 
Det var to dejlige aftener. Med røde 
næser og friske kinder.  
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Jordbøf med points. 
Oskar elskede at være mesterkok på lejrene. De ydre tegn var også i orden. 
Hans mor havde syet et stort hvidt forklæde og en kokkehue til ham.  
 
På weekendturen med væbnerne fra FDF Højer-Emmelev, skulle maden 
tilberedes over et kogehul, ildkanal og fyrgrav. Lige efter bogen - lejrsport for 
drenge fra 1923. 
 
Menuen bestod af bøf med løg og brun sovs. 
 
Dengang blev der givet point for madlavning, og da tidspunktet for 
klarmeldingen nærmede sig, arrangerede Oskar det hele på panden. 
Men oh skræk.  
Komfuret brød sammen, og panden fyldtes med jord og sten. 
 
Oskar skyndte sig at røre det hele sammen med den brune sovs, og sørgede for at 
føreren fik en bid af en bøf, som fik en fin bedømmelse. 
 
Men for ikke at blive afsløret for de andre i patruljen, blev retten serveret som 
beskrevet. Og Oskar lod i første omgang som ingenting, mens han prøvede at få 
jord og sten til at glide ned med den brune sovs. 
 
Det var godt de andre i patruljen havde nogle ruller kiks i reserve. 

Fra de gamle dage... 

Historien er fra  
”Da kongen fik sand i kagen” 
Fra FDFs forlag 
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Nyt køkken - hurraeee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du sikkert har læst, så har vi fået mulighed for at få et nyt køkken, incl. nyt 
gulv mv i møderummet på første sal. Køkken, gulv og alt hvad der ellers var i 
rummet stammer helt tilbage fra 1992, hvor vi selv byggede det hele op...nu får 
vi så lov til selv at pille det hele ned igen. 
Der blev kørt væk i pendulfart og knoklet med at få køkken og det genstridige 
gulv fjernet, men nu er det så klar til montering af køkken og nyt gulv i uge 6. 
Nåe ja, vi skal da vist lige have malet et par vægge og vinduer inden da, men så 
bliver det også flot.. Sig bare til hvis du har lyst til at male lidt... 
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Fastelavn 

 
 
 

Så er det igen tid til at vi skal slå katten af tønden, 
det sker  

Onsdag d. 27. februar fra kl 18.30-20.00 
i  

Dramasalen ved kredshuset  
 

vi skal synge-lege og selvfølgelig slå katten af 
tønderne, 

alt imens vi kommer i de fineste og sjove 
udklædninger, 

så årets KATTEKONGER OG DRONINGER kan 
blive kåret. 

Der er også fastelavnsbolle samt drikkelse til.  
Vi ses  

Lederne  
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Mandag kl. 09.30: 4/2, 18/2 og 25/2: 
Legestue og Mødested – for alle 
aldre. 
 
Tirsdag kl. 10.30: 19/2 og 26/2. 
Babysalmesang 
 
 
 
 
 

Torsdag den 28/2 kl. 17.00:  
Fastelavns-Spaghetti-gudstjeneste 
 
Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 26/2 kl. 12.30 på  

76 11 96 00 eller til kordegn, Jens Peter Kristensen, på følgende mail: 
JPK@KM.DK 

 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. 

http://www.grundtvigskirken.dk
mailto:JPK@KM.DK
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Fessors 

side 

 På side 4 kan du se at 2. piltene har lært om morsealfabetet, og de har været så 
venlige at lave en morsenøgle som du skal bruge i denne opgave - ja det er 
egentlig 2 opgaver… 
1 Løs rebussen og derefter 
2 Skriv løsningen med morsetegn 

Den rigtige løsning på rebussen er: 
 

Jeg   …    ….    ….. 
 
 
og når du morser det samme med morsetegn så skal der stå: 
 

.---/./--.//__________________ 
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Fødselsdage 

 

Februar 

Pelle Godsvig Jensen 5.  feb 6 år Pusling

Bogvsawit Jørgensen 26.  feb 8 år 1.Tumlinge

Gry Bittoft Svendsen 12.  feb 10 år 1. Pilte

Katrine Schultz 28.  feb 11 år 2. Pilte

Benjamin Noah Hellmann 3.  feb 12 år 1. Væbner

Thomas Juhl Christiansen 16.  feb 12 år 1. Væbner

Mikkel Holm Christiansen 10.  feb 16 år Seniorer

Berit West Pedersen 24.  feb 43 år Leder

Erik Lauridsen 28.  feb 65 år Leder

KONTINGENT FORÅR 2019 
 
Så er det tid til at betale kontingent.  
 
Du kan betale ved at  
 

overføre kr. 275,00 til kto. 0872 0002007339  
eller overføre via mobilepay til nr. 67 540. 

 
Kontingentet skal være indbetalt senest 20.februar 2019. 
Husk barnets navn, adresse og hold 
 

FDF ESBJERG 4.kreds  
v/kasserer Karin Sørensen, Tlf. 23 70 52 00,  

E-mail karin.fdf@gmail.com  

mailto:karin.fdf@gmail.com
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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 

 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. 

 


