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FDF - pas på hinanden 
 
 
I FDF passer vi på hinanden. 
I forlængelse af regeringens nedlukning af fritidsaktiviteter og forbuddet mod 
forsamlinger henstiller FDFs hovedbestyrelse på det kraftigste alle i FDF til at 
følge myndighedernes anbefalinger.  
Det betyder helt konkret, at alle fysiske møder og arrangementer frem til og 
med 10. maj aflyses.  
 
Vi er i FDF samfundsengagerende og elsker at mødes, men det er også vigtigt, 
at vi i situationer som denne viser, at vi er ansvarlige medborgere.  
Vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer vil støtte op om den fælles indsats, så 
vi står sammen ved at holde afstand til hinanden.  
 
Vi følger udviklingen tæt og vil løbende opdatere vejledning til kredse på 
baggrund af myndighedernes udmeldinger, siger FDFs formand Jonas Kolby 
Laub Kristiansen.  

Hvor lang tid gælder aflysningerne af fysiske møder og 
aktiviteter? 
 
Aflysningen af fysiske møder og aktiviteter gælder indtil videre til og med  
10. maj 2020.  
FDF følger de officielle udmeldinger og er klar over, at perioden muligvis kan 
udvides.  
Aflysningen gælder alle aktiviteter - både indendørs og udendørs møder og 
uanset antallet af deltagere.  
 

FDF Esbjerg 4. kreds 
I FDF Esbjerg 4. kreds er vi selvfølgelig også ramt af alle aflysningerne, men i 
dette reducerede nummer af ZEFIREN vil vi forsøge at give dig et overblik 
over hvilke af vores aktiviteter der er aflyst og hvilke vi evt forventer at kunne 
gennemføre.   
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Regnbue(is)mærket 

Lige før det hele brød løs med corona 
begyndte vi ved 1. væbnerne at tage 
underlige mærker.  
Det første mærke vi kastede os over, var 
regnbuemærket. 
Der var en del af vores væbnere der 
troede - med det navn - at det var noget 
med miljø - for vores 1. væbnere er 
meget miljøbevidste, men det var nu 
ikke det, det handlede om, nej man 
skulle spise 2 liter regnbueis! 
Det var en stor opgave, så vi startede i 
det små og vejede lidt af, af gangen. Et stykke is 
på ca 200 gram og når det var spist kunne man 
gå op til næste level og få en portion mere og en 
mere og en mere... 
Den første is smagte rigtig godt, men som 
mødeaftenen skred frem, var det ikke helt så 
lækkert at få en portion regnbueis mere.  
Der var 4 der klarede skærene, og når vi må 
mødes til FDF er der regnbueismærker til Jer.  
Vi havde en rigtig hyggelig aften og ikke nok 
med vi fik spist regnbueis - vi fik også øvet os 
lidt i regning uden mobiltlf. og det er en svær 
disciplin.  
Vi ærgrer os over, at vi ikke kunne gå i gang 
med flere af de sjove mærker, men der er 
kommet flere spændende 
mærker, som man kunne tage 
derhjemme og det kan i se på 
næste side  
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Mærker i en Coronatid 

Væbnerleder Anette har sørget for at sende opgaver ud på nettet, og der har 
været mærker alle kredsens medlemmer kunne gå i gang med. Det har været alle 
tiders som i FDFere har taget imod udfordringerne.  
 
Den første opgave der kom ud på nettet var ”Skodmærket”. Det handlede om at 
samle 500 cigaretskodder. På en gåtur med plastiskhandsker var der rigtig mange 
der tog udfordringen op, og det var rigtig flot. Ikke bare var i seje, men i får et 
skodmærke til skjorten når vi mødes igen, og så har i også gjort et stort og flot 
oprydningsarbejde i naturen.  
Det, at der er nogen der ryger er der ikke noget at gøre ved, men at de smider 
deres cigaretskodder i naturen er ikke godt og man kan se på jeres store arbejde, 
at der en nogle voksne der skal opdrages lidt, så de ikke gør det i fremtiden.  
 
Her kan i se nogle at de friske FDFere der har ryddet op, godt gået.  

 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johannes 

Mattias 

Asbjørn 

Victoria 
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Æg-cellente 
Æg-cellente er for jer der bare elsker æg. For at opnå Æg-cellente status og 
dermed få mærket på ærmet, skal FDFeren spise æg til alle måltider på en dag. 
Det kan med fordel tages i forbindelse med en overnatning men det passe godt til 
Corona tid, hvor i har været hjemme fra skole.   
Formålet er, at have en fælles oplevelse, sammen og hver for sig, omkring mad, 
madlavning og spisning.  
Måske smager man noget nyt, som også kan være gamle retter; måske man har 
prøvet det hele før. En del af øvelsen kan også være, at i selv skal finde retterne i 
kogebøger eller på nettet.  
Husk æg kommer ikke kun fra hønen, men også andre fuglearter - vagtelæg, 
strudseæg og fiserogn og sågar lus...  
Mulighederne er mange.  
Som i kan se er der nogle af vores friske FDFere der har valgt chokoladeæg  
her i påsken eller æggesnaps og også Engelsk breakfast er kommet på 
tallerken.  
       SEJT GÅET 

FDF på nettet og hjemme 
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Naturlivmærket handler om, at man skal gøre noget 
godt for livet i naturen og samtidig lære og forstå 
hvorfor vi gør de ting og hvorfor det er godt for livet i 
naturen.  
Vi kan se, at i har været rigtig kreative og det er rigtig 
fedt, Der er nogle meget flotte fuglehuse der er 
bygget - så der er helt sikkert nogle fugle der vil flytte 
ind i dem, godt gået. Der er også plantet flotte 
blomster og buske.   
 
Dortea har afprøvet Miljø- og Fødevareministeriets  
”GÅ PÅ SKATTEJAGT I NATUREN”, hvor der spilles Bingo i naturen ved at 
finde de helt rigtige planter og blomster, eller insekter. Kun fantasien sætter 
grænser  
Hvem der fik bingo ved vi ikke i ZEFIREN, men prøv det med din familie - så er 
vi sikker på at i kan finde en god præmie til vinderen.  
 
God tur i 
skoven.  

FDF på nettet og hjemme 

Mathias gik baglæns - 5 km 

Selvom vi er på vej med de lyse aftner, kan i nå det 
endnu, i hver fald i en Weekend hvor i ikke skal tidligt i 
seng.  
Mathias har prøvet at gå de 5 km baglæns, næsten og det 
er rigtig fint og inspirerende, så tag den mor, far eller en 
af dine gode venner 
med ud og gå baglæns. 
Det er sjovt og svært.  
Pas på du ikke går ind i 
nogen. 



8 

 

Nyt fra Kredslederen  

Her lidt information omkring FDF og hvordan det går.  
 
Bestyrelsen har løbende snakket sammen i den her meget mærkelige tid, hvor 
vi ikke kan afholde FDF arrangementer og mødeaftener.  
Det har været nogle rigtig svære beslutninger der er blevet taget, fordi vi ved 
det betyder så meget for rigtig mange børn og unge.  
 
Følgende er besluttet: 
 
 Familiedagen d. 13 maj er aflyst - måske der afholdes en ny i efteråret. 
 Mini-sommerlejr er aflyst  
 Skt. Hans er aflyst - udvalget arbejder på at lave et godt arrangement til 

næste år i forbindelse med vores jubilæum. 
 Sommerlejr på Sletten er aflyst - landsdelen arbejder på en lignende 

sommerlejr i 2022 
 
MEN, men, men…. 
 
Kredsweekenden - er IKKE aflyst - Håber vi der kan tilbyde børn og unge en 
fantastisk weekend :-)  
 

Så derfor er det vigtig at i alle sætter et kæmpe x i kalenderen  
 

 den  25. til 27. september 2020  
 

Vi skal en tur til Marbæk med masser af spændende aktiviteter for store og 
små.  
Vi skal bo både i vores egen hytte Skovbo og i Pløk  
De to hytter er  meget tæt på hinanden, på Øen i Marbæk, og der er masser af 
plads til at tumle sig i både inde hvis det skulle regne, hvad det selvfølgelig 
ikke gør og ude i den dejlige grønne skov, hvor hytterne ligger. 
 
Vi ledere vil glæde os helt vildt til denne weekend, nu vi ikke kommer på 
sommerlejr i år.   
 
Følg med på kredsens facebookside:  
 

FDF-Esbjerg 4 . kreds 
- der kommer løbende nyheder. 
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Kodeløsere i påsken 

Væbnerne har løst morsekode i Påsken! 
 
1. væbnerne var ret kvikke mandag, først i påsken.  
Der var en del der fik løst den morsebesked de fik på deres telefoner, ddu kan jo 
selv prøve om du kan løse koden. 
Desværre gælder budskabet ikke længere, påsken er jo ovre, men måske kan du 
blive god til at løse morsekoder til en anden gang. 
 
Løs denne kode: 

..../...-/../...//-../..-//..././-./-.././.-.//./-.//.../-
-/...//-/../.-..//.---/---/..../.-/-./-././/./.-.//-
.././.-.//./-//.-../../.-../.-.././/.--./.--.-/.../-.-
/./.-.-/--.//-/../.-..//-../../--.//...-/./-..//-.-/.-
././-../.../..../..-/..././-//.--./.--.-//--/.-/-./-../.
-/--.// 
 
Kniber det for dig kan du se på side 11 hvad der skal stå.  
 
Der var en del af væbnerne der kunne hitte ud af det, og det skal de have stor ros 
for. Der var sikkert nogle der snød og fik deres gamle tante på 96 til at løse 
koden for dem, men det ved de nok bedst selv. 
 

 

 

H=…. 
=  . = - 



10 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 
Grundtvigskirken er lukket,  

men du kan altid besøge hjemmesiden herover. 

Grundtvigskirken 

 
 

Da vi ikke kan holde vores Sankt Hansfest i år, hvor vi ellers de sidste 48 år har 
hentet en del driftsmidler til FDF arbejdet, vil vi bede jer overvejer om i ikke 
har mulighed for at støtte på anden måde.  
 
I FDF Esbjerg 4. kreds har vi en del telte, både store og små, i ved jo hvordan de 
ser ud hvis i før har været til vores Sankt Hansfest, og hvis du mangler sådan et 
telt - stort eller lille i en periode, så:  

ring til Thomas Staal  
på telefon 40 56 53 66 

Thomas har helt styr på hvilke telte vi har, deres størrelse og lejepriserne.  
 
 
Eller du kan være flittig med at bruge jeres OK kort, eller OK mobilabonnement 
eller købe OK strøm. Vi får jo f.eks 5 øre pr liter benzin du tanker, så der skal 
nogle litre til…. 

Hjælp og støt kredsen  

http://www.grundtvigskirken.dk
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Fessors 

side 

 

Løsning på morsekoden fra side 9, der skal stå: 
”Hvis du sender en SMS til Johanne er der et lille påskeæg til dig ved 

kredshuset på mandag” 
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Fødselsdage 

April & maj 
2020 

Tillykke Dronning Margrethe, med de 80 år.  
Vi er glade for at have dig som FDFs Protektor 

Nicholas Mortensen 28.  april 7 år 1.Tumlinge

Rebeka Madsen Greve 4.  april 12 år 1.Væbner

Silas Grün Derbyshire 16.  april 12 år 1.Væbner

Jonas Holm Hansen 5.  april 19 år Seniorer

Jesper Riisager Kristensen 21.  april 34 år Leder

Johanes Fisker Andresen 24.  maj 8 år 1.Tumlinge

Erenst Kordula 9.  maj 10 år 2. Tumlinge

Emily Fjord Toft 25.  maj 11 år 2. Pilte

Althea Vivi Hellmann 26.  maj 10 år 1.Pilt

Jan Moelsby 15.  maj 48 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 
  Darumvej 34A, 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 

Følg med på vores kredsfacebook, du finder os ved at søge på siden: 

FDF-Esbjerg 4. kreds  
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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 
jgr@easv.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.) 

Nicholai Bruun Thomsen 
  Toftsvej 24, 1 mf6700 Esbjerg……………………………….…. 
  Email ………………………………………………………………. 

 
28 15 59 54 
nicholaibthomsen@gmail.com 

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

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

  
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 
  Darumvej 34A, 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. 

 


