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Det er snart sommer 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I FDF Esbjerg 4. kreds har vi mange 
traditioner, nogle er gamle og nogle er 
nye. 
Vi hat fået indført en dejlig aften hvor 
vi har familiedag og det er her den 8. 
maj. Det har i sikket læst i det seneste 
nummer af ZEFIREN.  
Det er seniorerne der står for dagen og 
det bliver garanteret sjovt. 
 
En anden tradition, som ikke er ny er, 
at vi skal på sommerlejr og det er årets 
højdepunkt. 
 
I år skal vi til Mellerup som er et 
meget dejligt sted i Sønderjylland og 
vi er så heldige at der er plads nok og 
skulle det regne så er der en 
gymnastiksal. Det er nemlig en 
gammel skole.  
I kan se mere om sommerlejren inde i 
bladet. 
 
Det sidste der sker i dette FDF år hos 
Esbjerg 4. kreds, er vores store Sankt 
Hansfest i Lergravsparken, hvor vi, 
som i kan se i bladet, har brug for alle 
kræfter så vi kan holde kontingentet 
nede på et fornuftigt niveau.  
 
I år er også året hvor Grundtvigskirken 
har eksisteret i 50 år, derfor er der 
lavet lidt fællesarrangement, hvor 
Sankt Hansfesten starter med en lille 
gudstjeneste om eftermiddagen, nede 
ved søen. 
Vi håber på at rigtig mange af jer har 
lyst til at være med, det bliver 
hyggeligt. 
Vi ses i årets løb. 

Sankt Hans med 
Friluftsgudstjeneste ved 
Grundtvigskirkens præster, 
Hoppekirke og båltale ved 
Provst, Kræn Christensen. 
søndag 23. juni 2019  
 
Grundtvigskirken flytter 
gudstjenesten ud i det fri og holder 
Frilufts- og familiegudstjeneste på 
plænen ved Lergravs-søen til Skt. 
Hans i samarbejde med FDF. 
FDF leverer musikken og bygger et 
alter til lejligheden. 
Vi synger kendte salmer og hører en 
børnevenlig prædiken. 
Efter gudstjenesten byder 
Grundtvigskirken på kagemand og 
kaffe/the/saft i anledning af kirkens 
50-års fødselsdag, og der bliver fri 
afbenyttelse af hoppeborgen, som i år 
er en ”Hoppekirke” indtil kl. 18.00. 
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Landsdelsmøde 

Landsdelsmøde i FDF Landsdel 5 
 

FDF Danmark er delt op i 8 landsdele og landsdelene fungerer som bindeled 
mellem FDFs hovedbestyrelse og kredsene.  
Landsdelen har en landsdelsledelse, der består at tre til fem personer. 
Herudover er en af FDFs fastansatte forbundssekretærer tilknyttet 
landsdelen. Landsdelene skal rådgive og støtte kredse og netværk, og 
hjælpe med kredsenes udvikling. Landsdelene gennemfører 
lederuddannelse og laver arrangementer for kredsene. FDF Esbjerg 4 hører 
til i FDF Landsdel 5. 
 
Fredag den 5. april var der valg til landsdelsledelsen i landsdel 5 og vores 
kredsleder, Max Ahrendsen var på valg. Han har været med i ledelsen i 
mange år og havde valgt, at tage en periode mere. 
 
Der var opstillet ikke mindre end syv personer til valget, så for en gangs 
skyld var der kampvalg, men det lykkedes Max at blive genvalgt.  
 
De øvrige valgte blev: Katrine Borg-Hansen FDF Landskreds, Mette 
Svendsen FDF Esbjerg 2 Midtby, Nanna Elsøe Nielsen FDF Videbæk og 
Henrik Øllgaard-Nicolaisen FDF Tjæreborg. Som suppleanter blev Claus 
Skovgaard FDF Skjern og Henrik Christensen FDF Gråsten, valgt.  

 
På et møde den 11. april, konstituerede 
landsdelsledelsen sig med Katrine som 
landsdelsleder, Nanna som kasserer og Mette 
som sekretær. 
På landsdelsmødet blev en 5 års plan for store 
lejre vedtaget og planen er, at i 2020 afholdes 
der fælles sommerlejr på Sletten for landsdelens 
kredse.  

I 2021, der jo også er et landslejrår, afholdes fælles Puslinge/Tumlinge 
(Pilte) sommerlejr på Vork i Kr. Himmelfartsferien. 2022 er et år uden de 
store lejre, men i 2023 afholdes en udenlandstur (Østrig) og en Puslinge/
Tumlinge/Pilte sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien. 2024 er atter et år uden 
de store lejre og 2025 vil så byde på en stor fælles sommerlejr på Sletten.  
 

Landsdelsledelsen er klar til at trække i arbejdstøjet og smøge ærmerne op 
og glæder sig til at efterleve denne 5 års plan for store lejre, samt alle de 
andre opgaver der ligger foran. 
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Puslingene 

 

Puslingene har altid travlt. Nu hvor foråret er over os, står der 
udendørsaktiviteter på programmet.  
Vi har været i kælderen og bygge træbåde. Der blev hamret på livet løs, og 
resultatet var flot. 
Naturligvis skulle bådene også søsættes, det blev de ved Paradissøerne, og de 
var alle sødygtige.  
Vi har også taget bål-mærket. Puslingene har tændt deres egne bål, lavet 
popcorn og ristet skumfiduser. 
 
Vi har sået karse og Morten Hare var forbi med påskeæg. Det var lige sagen. 
 
Senest blev der pustet kæmpe sæbebobler og 
leget på livet løs.  
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Gæster hos væbnerne 

Væbnerne er i gang med legemærket 
og i den anledningen skal man selv 
finde på lege og forklare det for andre 
og da vi ikke i øjeblikket har en stor 
væbnergruppe, er vi nødt til at aliere os 
med andre FDF kredse og det er ikke så 
tosset at lære nye at kende. 
Vi har i væbnerne afdelingen været en 
tur ude ved FDF 1. kreds og de stillede 
op med nogle sjove lege. 
 
Så blev det vores tur til at få gæster, og 
vi brugte en mødeaften til at forberede 
os til det.  
Der var stor kreativitet.  
I kan se på billedet at to af 
væbnerpigerne er i gang med at 
fremstille et kastespil og det gjorde stor 
lykke da vi fik gæster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Godt gået piger.  
Der blev også opfundet er nyt dødbold- 
spil, som også var sjovt. 
 
Drengene  havde opfundet et spil, hvor 
man på et cykelhjul kunne prøve 
lykken og så dreje, så der i spillet blev 
nye måde at spille på. 
 
Eksempelvis kunne banen blive 
mindre, man kunne risikere at skulle 
holde en anden i hånden så man var to 
der løb sammen.  
 
Bolden blev skiftet ud med en fjerbold 
eller en pude og man skulle lave 
gadedrengehop og meget, meget mere.  
 
Dejligt med en god gang sjov sammen        
                    med andre FDFere, der er           
                    lige så tossede som os selv. 
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Weekenden den 26. til den 28. april 
2019 var piltene på lejr i vores egen 
hytte ”SKOVBO” der ligger rigtig 
smukt i Marbæk Plantage. Dejligt vejr 
var det og der var lagt op til en rigtig 
god weekend. 
Desværre var Lars kommet til at trykke 
programmet forkert og det betød, at de 
stakkels pilte måtte begynde dagen 
omvendt. 
De startede derfor med at lave 
aftensmad og sluttede dagen af med en 
god gang morgenmad. Dejligt at gå i 
seng på en svingende portion 
havregrød….ufff. 
 
Ellers var der masser af FDF opgaver. 
For at øve sig i at blive væbner, blev 
der bygget både et spisebord og 
stridsvogne.  

Piltene var rigtig dygtige til at binde 
både dobbelt halvstik og tømmerstik, 
som jo skal bruges til at få lavet et godt 
solidt spisebord. I kan se på billederne 
at bordet blev brugt til en dejlig frokost 
i det fri.  
Til en rigtig Pilteweekend hører natløb, 
og når det er nat i Marbæk Plantage så 
er det mørkt. Men alle var med, selv 
den pilt der sov udendørs. 
Rigtig god og sjov tur. 

Pilte i skoven 
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Syng Ind 

Hvad i alverden er det der Syng Ind for noget? 
Suk, ja hvad ved vi - men hvert år udgiver FDF en ny sangbog - March & Lejr, 
og typisk er der udskiftet en 10 - 12 sange i den. Det kan være sange der er 
skrevet af andre FDFere, men det kan også være sange skrevet af nogle af de 
kendte, f.eks Sigurd Barret eller som i år Anne Linnet. 
I år er der også 12 nye sange, dvs der er 10 reelt nye sange og dem skal man jo 
have lært hvis man er en ægte FDFer. 
March & Lejr udvalget udgiver hvert år også en CD hvor man kan høre  og 
synge med på sangene, men det er jo ikke det samme som hvis man selv kan 
hitte ud af det. 
 
For at hjælpe FDFerne på vej, afholder vi hvert år et Syng Ind arrangement, hvor 
man mødes og synger de nye sange sammen. 
Det er ikke fordi 
man får lært de 
nye sange denne 
aften, men man 
får sunget dem 
sammen med en 
masse andre 
FDFere, og så 
kan man hurtigt 
finde ud af 
hvilke sange man 
synes bedst om. 
Synd hvis du 
ikke var med. 
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HJÆLP 

 

 
Da vores årlige Skt. Hans arrangement snart står for døren, mangler vi nogle 
frivillige hjælpere til diverse opgaver som gør, at vi kan afholde Skt. Hans fest. 
 
I år samarbejder vi med Grundtvigskirken som har 50 års jubilæum, så der vil 
blive afholdt en mindre gudstjeneste på søen - kl. 16.00, inden Skt. Hans festen.  
  
Vi mangler hjælpere til: 

At, bage en kage til vores kaffebod, send Berit en sms på 28 12 21 76 

At, køre materialer ned på søen lørdag d. 22. juni. kl. 13.00 -ca. 14.00 

At stille diverse telte og boder op, lørdag d. 22. juni fra kl. 14.00 - ca. 18.00 

At stille det sidste op søndag d. 23. juni fra kl. 10.00 - 16.00 

At stå i de forskellige boder søndag d. 23. juni fra kl. 16.30 - 21.30 ca. 

At rydde op søndag d. 23. juni og køre ting, på skolen fra kl. 21.00 - 

ca.01.00 

At rydde det sidste op mandag d. 24. juni fra kl. 10.00 - ca. 13.00 

 
Og til de der har lyst, er der natmad søndag, når vi er færdige med at rydde op. 
 
Hvis du kan og har lyst til at hjælpe, så skriv venligst hvornår og evt. hvilken 
bod. Og om du kommer, og spiser natmad.  
Du er også velkommen til at ringe, maile eller sende en sms om hvornår du kan 
hjælpe. 
 
På forhånd tak. 
 
Berit West Pedersen 
bwp@bbsyd.dk 
28 12 21 76 

 
Jeg kan godt hjælpe og har evt. en trailer 

Jeg vil gerne have natmad 

 

Navn: 

Mailadresse: 

Mobilnummer: 

Evt. barnets navn:  

mailto:bwp@bbsyd.dk
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Legestue og Mødested: Mandage kl. 09.30:  
6/5 – 13/5 – 20/5 – 27/5 
 
Tirsdag 28/5 kl. 10.00:  
Jubilæums-Sangformiddag for sognets børn mellem 0 og 6 år. 
Vi synger, leger og danser i kirkerummet, som i dagens anledning er 
tømt for stole. 
 
Alle daginstitutioner, dagplejere, kirkens legestuedeltagere og 
babysalmesangdeltagere samt andre er inviteret. 
 
Det varer ca. 45 minutter, og bagefter får alle en fødselsdagsbolle til at 
spise på vejen hjem. 
 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med til festen. 
 
For at vi kan købe boller nok, er det vigtigt med tilmelding og antal 
senest den 23. maj kl. 12.00 til Lisbet Knudsen på  
40 11 83 60 eller lisbet@grundtvigskirken.dk 

Det er gratis at være med! 

http://www.grundtvigskirken.dk
mailto:lisbet@grundtvigskirken.dk
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Fessors 

side 
 

Fra Vennernes vej 
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Fødselsdage 

 

Maj 

Programmet til årets Skt. 
Hansfest er så småt ved at finde 
på plads. I år er festen jo på en 
søndag, og falder sammen med 
Grundtvigskirkens 50 års 
jubilæum, så derfor er der guds-
tjeneste på plænen om eftermid-
dagen. 
Om aftenen er der bl.a. under-
holdning ved de to ungmøer her 
ved siden af, men mere senere. 

Johannes Fisker Pedersen 24.  maj 7 år Pusling

Erenst Kordula 9.  maj 9 år 1.Tumlinge

Althea Vivi Hellmann 26.  maj 9 år 2.Tumlinge

Cecilie Debel Hansen 21.  maj 20 år Seniorer

Jan Moelsby 15.  maj 47 år Leder

Inge Cederholm Ahrendsen 20.  maj 58 år Leder

ZEFIREN ønsker jer alle tillykke 
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Seniorerne er gået i gravemode, de har 
fundet ud af at det ikke er så smart at 
fliserne ligger i en bunke ved SKOVBO, 
så nu er der gravet ud så fliserne snart 
kan lægges. 
Det bliver hammer, hammer fedt - lige 
om lidt… håber vi. 
Tak for arbejdet... 
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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. 

 


