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Festen i Kina 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var engang en lille landsby i 
Kina. 
Indbyggerne i denne landsby 
besluttede en dag, at de ville holde 
en fest, men det skulle være en 
rigtig fest, ja, det skulle være en 
rigtig, rigtig god fest, og derfor 
skulle alle inviteres med, både de 
fattige og de rige. 
 
Man gik straks i gang med 
planerne, og alt var sådan set godt 
nok, men der var lige det med, at 
hvis fattige og rige begge skulle 
med, så sad de fattige med rigtig 
dårlig vin - og ikke meget af det - 
og de rige ville sidde med rigtig 
god vin - og masser af den - og så 
ville det jo ikke være en rigtig fest 
for alle i landsbyen. 
 
Så var der en klog en, der fandt ud 
af, at man kunne da bare blive 
enige om, at når man ankom til 
festen, så ville der være et stort kar 
ved indgangen, og alle kunne så 
hælde deres vin i karret, godt eller 
dårlig, meget eller lidt; på den 
måde var man sikker på, at alle fik 
en lige god vin til den gode fest! 
 
Budskabet gik ud til alle, og nu 
skulle festen begynde.  
Efterhånden som man ankom, 
hældte hver især så også indholdet 
af sin flaske i karret, og da alle var 
kommet, blev der øst op. 
Alle stod nu med deres krus fyldt 

fra karret. Man hilste på hinanden, 
og ønskede rigtig god fest, tog 
kruset op til munden… drak… 
MEN HVAD VAR DET? 
Alle så på hinanden… der var 
noget helt galt!  
Det de stod og smagte på nu var… 
det rene vand! 
Og så var det, at alle fik travlt med 
at se ned i jorden og være meget 
flove, for nu gik det op for dem, at 
alle de andre havde været lige så 
beregnende som de selv havde 
tænkt: hvis alle de andre kommer 
med vin i deres flasker, så er der 
aldrig en sjæl, der opdager, hvis jeg 
bare medbringer vand i min!! 
 
Problemet var jo bare, at alle havde 
fået den samme tanke… Behøver 
jeg at fortælle, at det ikke blev 
nogen særlig god fest den aften i 
Kina? 
Der blev nemlig ingen fest, hvis 
man kun har vand med på sin 
vinflaske - eller måske kunne man 
bare sige: Der bliver ingen fest, 
hvis ingen gider bidrage med noget 
til den. 
 
Måske skulle Trumph og ham Kim 
fra Nordkorea lige læse lidt på 
lektien, inden de stiller op til fest, 
kun med vand i flasken... 

Jacob Rønnow: 
Fortællinger om  
Gud og hvermand 
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Nyt køkken 

Jamen, jamen, så er det nye køkken ved at være på plads i kredshuset. 
Der er blevet malet og der er kommet nyt gulv. Det gamle køkken er smidt ud 
og erstattet af  noget meget mere moderne hvor lågerne sidder fast - endnu - 
ovnene - jo der er to - har fået sin egen plads, og det hele ser rigtig godt ud. 
 
Du er velkommen til at stikke hovedet op på første sal og se det ny køkken med 
egne øjne. 
På vejen derop, og i gangen inden det ny køkken kan du se hvorfor vi pønser på 
at få mere gang i malerpenslen, det vil ikke være luksus… 
 
Kredshuset er opbygget indvendigt af os selv for 20-30 år siden, og har ikke 
været vedligeholdt indvendigt siden. Det er nu heller ikke fordi kommunen ofrer 
de store summer på den udvendige vedligeholdelse, se bare på vinduerne. 
 
Nå, du kan selvfølgelig også bare se det ny køkken på billederne her. 
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Sogneindsamling 

Søndag den 10. marts 2019 har du 
mulighed for at give dit bidrag til de 
mennesker der er hårdest ramt af 
klimaforandringerne. 
Verdens fattigste lande mangler man alt 
det, der beskytter os danskere mod 
klimarelaterede katastrofer. Men med 
klimatilpasning kan vi klæde verden på 
til et klima i forandring. 

Det kan være diger, dæmninger og 
opsamlingssøer, der kan forhindre 
oversvømmelser. Det kan være broer 
og solide bygninger, der ikke dratter 
sammen ved jordskred. 

Men det kan også handle om at hjælpe 
en sulten småbonde med at dyrke 
quinoa, som er fyldt med protein og 
bedre til at modstå tørke end andre 
afgrøder. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 
verdens fattigste lande, hvor 
klimaforandringerne slår meget 
hårdere, end de gør i Danmark. 
 
FDF støtter selvfølgelig årets 
sogneindsamling, ganske som vi 
plejer. Derfor vil vi også opfordre 
dig til at du melder dig som 

indsamler, tag gerne din mor, far, 
søskende, bedstemor, naboen og alle 
andre du kender med, så i kan samle 
rigtig mange penge ind. 
Du får en rute som du skal gå, og det 
tager dig kun mellem 2 og 3 timer. 
 
Sogneindsamlingen her i området 
starter  

søndag den 10. marts kl 11.00  
ved Grundtvigskirken.  
 
Du tilmelder dig som indsamler på 
hjemmesiden:  
 
https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/
indsamling/bliv-indsamler 
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Fastelavn 

Så har det allerede været fastelavn igen, vi synes ellers lige det har været, men 
sådan et år er der ikke megen forslaw i. 
Som du kan se, er lederne ikke blevet ældre, de er stadig lige fjollede, og 
heldigvis for det. 
Herunder kan du se kattekongerne og kattedronningerne fra aftenen: 
 
Pusling/tumling 
Asbjørn konge  
Giorgios Dronning 
 
Pilte 
Silas konge 
Sylvester dronning  
 
Væbner/senior 
Thomas konge 
Chris dronning   
 

Ledere  
Birgit Konge  
Peter dronning  
 
Sjoveste udklædning  
Juletræ 
Freja 
Harry Potter  
Laura 
Cupcake  
Cecilie 
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Repræsentanter fra FDF sidder med om 
bordet, når arbejdsgruppen for 
relanceringen af andagtsportalen 
DetMedGud.dk mødes for at forny 
hjemmesidens indhold og 
brugervenlighed.  
 
Arbejdsgruppen var første gang samlet 
tirsdag aften og består af 10 
medlemmer fra de fire kirkelige børne- 
og ungdomsorganisationer, der alle har 
et ønske om at forløse det store 
potentiale, som DetMedGud.dk har: 
Derfor skal det gøres lettere at navigere 
rundt på portalen, så endnu flere kan få 
glæde af de mangeartede andagter.  
 
Hvad har det med os at gøre, spørger 
du måske, men det er jo sådan at vi i 
FDF Esbjerg 4. kreds er en del af 
landsforbundet FDF, og derfor er vi 

også en del af værdigrundlaget for 
FDF. 
Det er vi glade for, og vi er også glade 
for at det hele tiden bliver gjort lettere 
for os, som nu med denne hjemmeside 
der kan støtte en fortvivlet leder der 
skal holde en andagt ved en 
sommerlejr, eller andet sted. 
 
Arbejdet med hjemmesiden er et solidt 
samarbejde mellem KFUM-Spejderne, 
KFUM og KFUK, De grønne 
pigespejdere og FDF, og økonomien 
kommer delvist fra Y-Mens Club. 
 
De andagter der skal være på 
hjemmesiden skal være lette at gå til, 
og de skal have relevans og være 
fornuftige i dagens Danmark, siges det. 
Vi glæder os til at se det endelige 
resultat. Læs mere på FDF.dk. 

DetMedGud.dk 
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Nyt- og en fødselsdag 

 
Den 30. marts 2019 fylder FDF Esbjerg 4. kreds mentor 
og ældste medlem 70 år.  
Thomas har altid været og er, et fantastisk stort aktiv for 
kredsen, han har en iderigdom og et gåpå mod der kan 
tage pippet fra langt yngre ledere. 
Thomas har været kredsleder, men nøjes nu med at sidde 
i bestyrelsen og er her meget aktiv med arbejdet med 
vores Skt. Hansfest. I ”fritiden” er Thomas med i  
menighedsrådet i Grundtvigskirken og en ustyrlig masse 
andre ting.  Stort tillykke til Thomas fra ZEFIREN. 

Kender du FDF Esbjerg 4. kreds hytte i Marbæk Plantage? Nå ikke, men nu har 
vi da også kun haft hytten i en 4 års tid. 
Hytten, der hedder SKOVBO bruges af kredsen selv. Klasserne kan kvit og frit 
benytte hytten, såfremt den da ikke er lejet ud til andre spejdere. 
Vi lejer nemlig gerne hytten ud til spejdere, børnehaver og lignende. Derimod 
lejer vi ikke hytten ud til fest og fjas, vi er jo en FDF kreds. 
Hvis kredsens forældre kunne tænke sig en weekend i Marbæk Plantage, så er 
der mulighed for det til ganske få penge. 
 
SKOVBO bestyres af en hyttebestyrelse der sørger for vedligehold og udlejning 
af hytten, og indtil videre har det kunnet foregå uden at belaste resten af 
kredsen økonomisk. Netop nu står forårsrengøringen på tapetet så vi kan være 
bekendt at overdrage hytten til de lejere der allerede har meldt sig. 
Har du lyst til at give en hånd, så har vi lidt småflisearbejde der skal udføres. 

Stort tillykke til Thomas med den runde fødselsdag 
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Sommerlejr 
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Mandag kl. 09.30: 4/3, 11/3, 18/3 og 25/3: 
Legestue og Mødested – for alle aldre. 
 
Tirsdag kl. 10.30: 5/3, 12/3, 19/3 og 26/3. 
Babysalmesang – alderen 0 – 12 måneder 
 
Søndag den 24. marts kl. 10.00:  
Sognepræst Willy Christiansen har 25-års jubilæum. 
 
Sognepræst, Willy Ole Christiansen, har  
25-års jubilæum som præst i Grundtvigs Sogn, og 
i den anledning inviteres menigheden til at være 
med i fejringen  

søndag den 24. marts kl. 10.00  
til en højmesse med efterfølgende kirkefrokost. 
 
Tilmelding til kirkefrokosten til kirkekontoret 
senest mandag den 18. marts kl. 12.30 på  
76 11 96 00 eller via mail til kordegn, Jens Peter 
Kristensen, på JPK@KM.DK 
 
Torsdag den 28/3 kl. 17.00:  
Spaghetti-gudstjeneste 

 
Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag 
den 26/3 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. 
 
Vi skal finde påskeæg. 

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

side 

 Joe da, du kan ligesågodt øve dig i kunsten at løse sådan en svær krydsord som 
den du ser herunder. Det er rart at kunne når man sidder og keder sig i skolen... 
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Fødselsdage 

 

Marts 

Tobias Holmgaard Mattesen 10.  marts 11 år 2. Pilte

Chris Klint 17.  marts 12 år 1. Væbner

Jens Langebæk 2.  marts 53 år Leder

Anette Fuglkjær 11.  marts 52 år Leder

Henriette Wolff Mattesen 20.  marts 52 år Leder

Johanne Marie Gregersen 20.  marts 66 år Leder

Thomas Frederik Staal 30.  marts 70 år Leder



13 

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 



15 

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. 

 


