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Velkommen til årsmøde 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmøde i FDF 4. kreds 
 

Du inviteres hermed til årsmøde i FDF Esbjerg 4. kreds  

mandag d. 18. november, kl. 19.00-20.30  
i FDFs kredshus.  

  
Som noget nyt i FDF, inviteres både børn og voksne til årsmødet. Her har alle 
kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen. 
Medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. 
 
Denne aften, vi vil gennemgå hvordan året er forløbet og høre nyt fra 
kredsleder og fra bestyrelsen.  
Ligeledes vil der være valg til FDFs bestyrelse. 
 
Har du noget du mener bør tages op denne aften, er du velkommen til at sende 
dit forslag til jens@fam-langebaek.dk senest den 1. november. 
  
Dagsorden vil blive sendt rundt pr. mail til alle ledere, slået op på kredsens FB 
side og være tilgængelig i kredshuset ca. 14 dage før mødet. 
 

På vegne af kredsbestyrelsen  
Kredsformand 
Jens Langebæk 

mailto:jens@fam-langebaek.dk
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Bål på mange måder 

Som FDFer kan du risikere at skulle kunne tænde et bål, ja måske får du ingen 
aftensmad hvis ikke det lykkes dig at tænde et godt bål. 
Med den appetit i plejer at have ville det jo være det nærmeste man kunne 
komme på en katastrofe. MEN så er det jo godt at en af de ting man lærer i 
FDF er hvordan man klarer sig, og herunder hvordan man laver et ordentligt 
bål… altså et bål der brænder fint og kontrolleret… ikke? 
Her er grundreglerne: 
 Find altid tørt brænde. Gerne træ, der har ligget i et års tid. Man må ikke bruge 

træ, der er malet, lakeret eller trykimprægneret – de afgiver giftige dampe, når 
de brænder. 

 Glødebål til madlavning. Et glødebål til madlavning varmer i lang tid, derfor 
skal man bruge hårde og tunge træsorter som bøg og eg. 

 Bål til lys og hygge. Et bål til lys og hygge brænder hurtigt ud. Derfor skal man 
bruge bløde træsorter som f.eks. nåletræer.  

 

Når du så ved det, er det bare at beslutte om det 
skal være et pyramidebål eller et pagodebål! 
Pagodebålet er bedst hvis du skal stille gryder el. 
lign. direkte på bålet, men det finder du jo ud af, se 
billederne herunder. 
 
Skal du bruge et stort bål,  
kan du jo kombinere de to  
slags bål, meeen det er vist  
ikke så tit der er brug for det! 

Et flot pyramidebål Et flot pagodebål 
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Æg på mange måder 

Nå så du troede man kun kunne lave hårdkogte eller blødkogte æg, eller 
smadrede æg? 
Det kan man selvfølgelig også, men der er mange andre måder at lave æg på, der 
gør det meget mere sjovt at være kok. 
Vi startede med at få æggemærket, for det er vigtigt at være kreativ, når man er 
væbner. Det gør også, at når man laver det på trangia, så lærer man også alt om 
det værktøj til næste gang vi skal på tur. 
Men her er så lidt opskrifter, så i kan lave det hjemme, hvis i bliver småsultne.  
 
Blødkogte æg  
Vandet koger og så i med ægget i 6 minutter - der kan synges 2-3 March og Lejr 
sange imedens. 
Amerikansk morgenmad. 
Smør eller margarine på panden, brødet udhules og det rives i små stykker så 
man kan riste croutoner, der altid kan bruges en anden god dag. Derefter lægges 
brødet på panden og ægget slås ud. Se billedet. Når hviden er stiv, vendes brødet 
og steges færdig. Mums.  
Pocherede  æg  
Vandet kommer i kog og ægget slås ud, direkte i det kogende vand. Den er svær, 
men der var et hold af de friske væbnere det lykkedes for. Godt gået. 
 
Vi forsætter på de kommende møder med æg på mange måder på bål. 
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Høstgudstjeneste 

Septembers himmel er så blå og det er en af de dejlige sange man synger, når der 
er høstfest. 
FDF og De Grønne Pigespejdere var med til at fejre høstgudstjeneste i 
Grundtvigskirken og det var rigtig fint. 
Fanerne blev ført ind, og der var børn der bar frugt ind i kirken.  
 
Efter gudstjenesten fortalte De Grønne Pigespejdere om deres misionsprojekt i 
Ghana. Det var spændende, for det handler om hvordan man som handikappet 
også skal være med i fællesskabet.  
Der var også en lille konkurrence mellem FDF og De Grønne Pigespejdere, hvor 
det handlede om, at man skulle bygge et tårn, uden man havde set det, kun med 
henvisninger og ord fra en ven.  
Det gik rigtig godt for nogle, men det lykkes ikke rigtig for andre af holdene, så 
man kunne se hvor svært det er, hvis man er handikappet - eks blind, og skal løse 
opgaver. De indsamlede penge går til det projekt.  
 
Efter smukke efterårssange, sagde vi tak for en dejlig søndag eftermiddag.  
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Hej fra 2. -3. væbnere 
Efter en god lang sommerferie, 
er vi i gang igen, i kredsen.  
Dejligt at se jer alle.  
 
Vi er startet ud med at være 
udenfor og nyde det dejlige vejr 
vi har. Vi cyklede 10 km en 
aften, ud til de 4 hvide mænd 
og det var så sejt gjort, at det 
giver et mærke. 
 
Og så er vi i gang med at tage pionermærket, som er noget med knob og 
besnøringer, som vi prøver at lære og lave. Det er nu meget sjovt, når man får 
det lært, ellers glæder vi os til at se jer til møderne.  
 

Mvh  
Annette og Peter  

2. og 3. væbnere 

 
KONTINGENT - EFTERÅR 2019 

 
Så er det tid til at betale kontingent.  

Du kan betale ved at overføre kr. 275,00 kr. til  
 

kto.  0872 0002007339 eller  
overføre via mobilepay til nr. 67 540 

 
Kontingentet skal være indbetalt senest 20. oktober 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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Kredsweekend 

Vi har afholdt vores årlige kredsweekend her i weekenden den 20. -22. 
september.  
Turen skulle foregå i Marbæk, men da vi kom ud til hytten viste det sig at der 
var gået noget galt med bookingen og der var nogle andre der skulle være i 
hytten.  
Så måtte vi lige tænke lidt hurtigt og vi 
besluttede at flytte lejren om i kredshuset. 
Så vi kørte tilbage til kredshuset og spiste 
madpakker.  
I mellemtiden skaffede nogen madrasser 
og luftmadrasser  og snart var vi alle 
indkvarteret i kredshuset. 
 
Vi holdt lejrbål i skolegården hvor vi sang 
og ristede skumfiduser inden vi gik til ro i 
soveposerne. 
 
Lørdag startede som alle andre lejre med 
vækning, flaghejsning (med 
teleskopflagstang) og morgenmad.  
 
Efter morgenmaden skulle vi på løb og 
prøve vores FDF færdigheder af. Ved en 
post skulle vi binde knob. Dem skulle vi 
bruge ved den næste post hvor vi skulle 
lave besnøringer og bygge en stor 
slangebøsse af rafter.  
 
Bagefter fik vi lov til at prøve den som 
seniorerne havde bygget, og se hvor langt 
ud på søen vi kunne skyde kastanjer. 
 
Ved en anden post skulle vi spille ”pløk” 
og der var også en post hvor vi skulle lære 
om dolkereglerne og vi fik love til at snitte 
en pind.  
 
Efter frokost skulle vi ud spille Roulade-
rundbold. Og hvad er det så….? Jo reglerne er lige som almindelig rundbold, 
men ved hver bagkegle skal man spise et stykke kage før man må løbe videre.  
Det var sjovt men vi blev kagemættet til sidst.  
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Kredsweekend 

Bagefter kunne vi skyde med bue og pil eller spille Kongespil. 
 
Aftensmaden stod på forloren hare med kartofler og brun sovs – det var et hit. 
Efter aftensmaden var der igen lejrbål. Pigerne havde forberedt nogle sketchs og 
Nickolaj og Jesper underhold os med at 
piske flødeskum.  
 
Efter lejrbål var det tid til godnathistorier 
og det varede ikke længe før det var ro 
efter en aktiv dag.  
 
Søndag formiddag gik vi tur til stranden i 
Måde. Vi nød det skønne vejr, byggede 
sandslotte, fandt flotte sten, satte drager 
op og fangede krabber.  
Et par stykker vovede sig lidt for langt 
ud og sad fast i mudderet og måtte 
hjælpes op.  
Heldigvis tørrede de hurtigt i solen.  
 
Efter frokosten var det tid til at pakke 
sammen og synge flaget ned inden alle 
blev hentet af deres forældre. 
 
Tak til alle for en rigtig hyggelig 
weekend i vores kredshus. 
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Legestue: Mandag kl. 09.30: 7/10, 21/10 og 28/10. 
 
Babysalmesang: Tirsdag kl. 10.30:  1/10, 8/10, 22/10 og 29/10. 
 

Spaghetti-gudstjeneste: Halloween 

Torsdag 31/10 kl. 17.00:  
Spaghettgudstjeneste – tilmelding til 
kirkekontoret senest tirsdag den 29/10 
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. 
 
 
 
Mandag 28/10 og onsdag 30/10 – begge dage kl. 18.45:  
BUSK-gudstjeneste. 
 
Gudstjenesten bliver til i et samarbejde 
mellem præsten og de frivillige ledere. 
 
Kom og vær med til en festlig og 
anderledes gudstjeneste. 
 
Hensigten med BUSK er at styrke 
samarbejdet mellem de frivillige og kirken 
og knytte bånd mellem 
 
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.  

http://www.grundtvigskirken.dk
mailto:jpk@km.dk
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Fessors 

side 
Tre mand lejede det sidste værelse på en kro.  
Prisen for værelset var kr. 30, som de delte lige mellem sig. Efter at være blevet 
anvist til værelset kom krofatter i tanke om, at der var 5 kr. i rabat på netop det 
værelse. Så han sendte sin medhjælper op til de tre gæsters værelse for at give 
dem pengene tilbage. Undervejs tænkte medhjælperen, at det jo ikke ville være 
muligt for de tre mand at dele de kr. 5 imellem sig, så han stak de 2 kr. i lommen 
og gav de sidste 3 kr. til gæsterne, som selvfølgelig blot var glade for at få penge 
tilbage.  
Nu er det imidlertid således, at værelset kostede kr. 25,-. Gæsterne har betalt kr. 
27,- for værelset og medhjælperen har beholdt de sidste 2 kr.  
Men hvad er der så blevet af den sidste krone? (27 + 2 = 29)  
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Fødselsdage 
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Sebastian Kristian Pedersen 8.  okt 10 år 1.Pilt

Eva Juhl Christansen 24.  okt 9 år 1.Pilt

Sylvester Tønnes Thomsen 14.  okt 11 år 1.Væbner

Mads Lysgaard Maarup 16.  okt 19 år Seniorer

Peter Michael Kristensen 14.  okt 61 år Leder
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 SKOVBO 
og 

soveloftet,  
 

hyggeligt 
ikke... 
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Adresser og telefonnumre  

1. tumlinge: 
(1. klasse) 

Berit West Pedersen 
  Gammelby Strandvej, 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 

 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 

   

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 

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 

    

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 

 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.) 

Jens 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. 

 


