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Så kan vi igen ... 
Jae, det tror vi da, for Coronaen sætter stadig sine spor og dikterer nogle grænser 
for hvad og hvordan vi må mødes. 
I FDF tror vi ikke resten af 2020 vil blive så meget anderledes end året har været 
indtil nu, vi tror med andre ord ikke, at vi slipper for corona virus sådan lige med 
det samme. 
 
FDF har nogle retningslinjer for hvordan en mødeaften bør foregå - og helst 
udendørs, og der er retningslinjer for afholdelse af f.eks kredslejre. 
 
Du kan læse retningslinjerne på www.FDF.dk  
 
Lige nu tænker lederne meget over på hvilken måde vi kan afholde vores kreds-
lejr sidst i september, men det kan du forhåbentlig læse mere om på side 10, her i 
ZEFIREN. 
Vi er også spændte på hvorledes det vil gå med FDFs landslejr som jo skal løbe 
af stablen i 2021. Ved en landslejr plejer vi at være 10-13.000 FDFere og det er 
jo da en del. MEN, vi plejer også at være delt op i mindre byer med max 500 
deltagere, og måske er det også den måde det vil komme til at foregå næste år.  
 
Du kan læse meget mere om landslejren på side 8 og på 
FDFs hjemmeside: https://landslejr.fdf.dk/  
 
Og så, ikke mindst  
 
En kæmpe stor tak til jer alle fordi i støttede os da vi måtte aflyse vores Sankt 
Hans fest i Lergravsparken på grund af Coronaen. 
Vi havde ikke forventet så stor og dejlig opbakning som vi fik, og det er vi utro-
lig glade for. 
Der var rigtig mange der fulgte med i vores lille amputerede Sankt Hansfest på 
nettet, og der var heldigvis også mange der havde lyst til at støtte os økonomisk 
 
Selv om der er hjælpepakker, så kan vi ikke sige vi har et underskud som vi kun-
ne søge støtte til, alt foregår jo frivilligt, men vi manglede helt klart indtægten. 
Derfor var det dejligt, at i var så mange der donerede os i forbindelse med Sankt 
Hans udsendelsen på nettet. 
Vi fik også solgt nogle stole vi havde på lager, og så fik vi heldigvis også den 
donation vi plejer at få fra OK, via de OK-benzinkort i bruger til daglig, så vi er 
fulde af håb. 
Næste år fejrer vi vores Sankt Hans fests 50 års jubilæum, og det skal meget ger-
ne forgå i Lergravsparken. 
Vi glæder os til at se jer igen. 
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Sommerunderholdning 

Vi var så heldige i FDF Esbjerg, at være en del af Esbjerg kommunes 
sommerunderholdning ved Stengårdsvej. Det foregik på den fine aktivitetsplads 
som er bygget ved Degnevej. 
 
Vi deltog to eftermiddage og havde besluttet at det var FDFlege og snobrød der 
skulle foregå ved vores aktivitet.  
 
Vi blev godt besøgt og der kom 30 - 50 børn hver af de to dage.  
 
Der var ikke tid til legene, for det tager tid at bage det perfekte snobrød og det er 
vigtigt, at der er god tid til at snakke. For når man sidder om et bål, går snakken 
rigtig godt og der var en fantastisk god stemning. 
 
Vi havde heldigvis fint med frivillige voksne FDFere 
begge eftermiddage, så der var tid til at få snakket 
med det enkelte barn.  
 
På grund af Corona havde vi lavet 5 bålsteder så der 
kunne være og var god afstand mellem os.  
 
Alle børn startede med at få sprittede fingrene og vi hjalp med at sætte snobrøds- 
dejen på pind. Vi havde handsker på, det fungerede godt - Corona var skyld i det 
men det var rigtig smart. Vi lærte et nyt trick som vi tager med i fremtiden, ingen 
klistrede finger. 

 
Det var et par dejlige 
eftermiddage. 
 

Vi  er klar i 2021 
hvis vi får chancen.  

 
Solskinshilsen      

FDF  
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I gang igen 

I en stegende hede på over 30 grader startede væbnerne og seniorerne med en 
forrygende vandkamp mandag den 17. august.  
Det var dejligt at mødes efter ferien, der var brug for at der kom gang i tingene, 
fest i gaden. 
Vi startede med en lille snak om det kommende FDF år som byder på en 
forrygende landslejr, men at sidde stille var ikke lige det, der var vigtigt.  
 
Så straks glidebanen, som seniorerne havde lavet af presenninger, var klar med 
godt med vand og sæbe, blev der taget rigtig mange glideture. Der var enkelte 
der lige skulle sunde sig lidt og sad i skyggen og udvekslede store tanker, men de 
fleste tog rigtig mange glideture. 
 
Så var det tid til årets første vandballonkamp. 3 hold med hver 72 fyldte 
vandballoner var klar da der blev råbt nu, og her var der ingen der stod på 
sidelinjen. Tværtimod, alle bliv dejlig kølet af, denne lune sommeraften.  
Der bliv vasket og 
sprittet hænder af, 
både før og efter 
kampen.  
 
Den meget retfærdige 
dommer fandt, at det 
var Annes hold der 
var mindst våde, så 
de vandt.  
FDF når det er 
vådest.   
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Skolerne er kommet i gang og så startede vi også til FDF. 
 
Det var rigtigt hyggeligt og der var mødt 9 friske tumlige op der glæder 
sig til et nyt FDF år.  
 
Lena sørgede for at vi kom godt i gang med en sang ”Dav Dav alle 
sammen” og vi blev rigtig gode til at 
svare på EKKO sangen.  
 
Turen gik så ned til Paradissøerne for 
at tage fat på naturens spisekammer. 
Der var ikke nogen der synes der er 
langt for der blev spurtet afsted med 
masser af energi.  
 
Da tumlingerne ankom til 
brombærbuskene, kunne vi se at der 
havde været nogen før os, så der var 
ikke så mange lige fra starten i den 
rigtige højde.  
 
Pludselig kom der en tlf. besked fra de 
andre brombærplukker. De havde set 
en masser bær et hemmeligt sted, og 
det var helt rigtigt.  
Et hemmeligt sted, midt i skoven som 
kun vi kender nu, blev poserne fyldt 
op.  
 
Hjemme i kredshuset fik vi skyllet alle 
bærrene og de er nu lagt i fryseren så 
vi kan lave syltetøj sammen, når det 
bliver vinter.  
 
Vi glæder os alle til en ny spændende 
sæson 

Hilsen tumlingelederne  
 

Tumlinge 
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Bivuakbygning 

2. væbnerne er begyndt året med at samarbejde og se hvordan det lykkes.  
Vi har sat fokus på hvor gode vi er til det. Sådan hver især og sammen.  
 
Den første opgave vi kastede os over var, at se hvordan vi ville klare os i 
ødemarken med 8 pløkker, to pinde (i mangel af skov var det 2 små gamle 
teltstænger.) en gammel presenning og 5 m snor. Vi er sikre på, at alene går det 
ikke men med samarbejde blev der hurtigt fundet på kreative løsninger.  
 
Inden vi gik i gang øvede vi lidt i slipstik og dobbelthalvstik og det kan vi nu alle 
i søvne. 
 
De tre hold klarede sig rigtigt godt. Det blev 3 forskellige løsninger og de var 
alle rigtig gode og alle hjalp hinanden. Sejt.  
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Landslejr 2021 

På FDFs Landslejr 2021, det er fra den 7.–16. juli 
2021 på Sletten ved Silkeborg, ganske som det 
plejer, skal kredsene bo sammen med kredse fra 
samme landsdel i mindre bo-enheder, der hedder 
Ekspeditioner, med ca. 250 personer.  
 
Lejrens tema bliver MOD, og det har vi masser af i 
FDF Esbjerg 4. kreds. 
Som du kan se på programmet er lejren én dag 
længere end i 2016, så der er mulighed for en rigtig 
god landslejr. 
Bare rolig, du har ikke fri hver eftermiddag - der 
hvor der på programmet står ”Fri tid”!  
Det er de eftermiddage hvor man kan/skal vælge sig 
ind på forskellige aktiviteter forskellige steder på 
lejren, så vi får prøvet flest mulig af de mange 
spændende tilbud. 
TAG MOD TIL DIG, og tag med på en spændende 
lejr. Meget mere om lejren senere på året. 



9 

Mød FDF 
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Normalt så strækker en kredsweekend sig selvfølgelig over en hel weekend, dvs 
fra fredag til søndag, og det troede vi også kredsweekenden i 2020 ville gøre. 
MEN det har Corona sat en grundig stopper for, og derfor har vi efter lange og 
trange overvejelser besluttet at gøre sådan: 
 
Fredag den 25. september til søndag den 27 september 2020  
tager seniorerne og væbnerne på weekend, de skal bo i vores egen hytte SKOV-
BO og i Pløk.   
Seniorerne og væbnerne bliver boende til søndag middag fordi vi ved, at det kan 
de godt finde ud af. 
 
Lørdag den 26. september kommer tumlinge og pilte til lejren til en forrygende 
dag i Marbæk Plantage.  
De skal bo én (1) dag i den store lejr der hedder PLØK.  
 
Så sæt kryds i kalenderen! I skal ikke gå glip at denne unikke oplevelse, og i vil 
selvfølgelig få en indbydelse med tilmelding af jeres leder til møderne.  

Kredsweekend 
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Fessors 

side 
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Fødselsdage 

August & 
september 
2020 
Eva Nim 26.  aug 33  år Leder

Charlotte Sørensen 6.  sep 28  år Leder

Birgit Dorit Thygesen 9.  sep 59  år Leder

Nicholai Bruun Thomsen 9.  sep 23  år Leder

Victotia Hundebøll 11.  sep 13  år 3. Væbner

Nu starter babysalmesang 
i Grundtvigskirken 

 
 
 

Vi starter op 1. september kl. 10.30. 
Vi glæder os til at se dig og dit barn 
Tilmeld dig venligst til Lisbet på 40118360 af hensyn til deltagerantal. 
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 SKOVBO 
og 

soveloftet,  
 

hyggeligt 
ikke... 



14 

Adresser og telefonnumre  

1 og 2 
tumlinge: 
(1.-2 klasse) 

Berit West Pedersen 
  Frisvadvej 2, 6800 Varde..…………………………… 
  E-mail: .............................................................................. 

 
28 12 21 76 
bwp@bbsyd.dk 

 Dortea Hellman 
 Carit Etlars Allé 1, 6700 Esbjerg ………………………. 
 E-mail: ........................................................................... 

 
30 25 75 13 
Dortea@FDF.dk 

 Lena Pedersen 
  Blichers Allé 5, 6700 Esbjerg ………...……………….. 
  E-mail: ……………………………………………………... 

21 74 70 84 
75 12 54 67 
lena00@fdf.dk 

   

1. Pilte: 
(3. 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 

   

2. pilte: 
(4. klasse) 

Lars Balsen Nielsen 
  Ribegade 37, 6700 Esbjerg ......................................... 
  E-mail: ........................................................................... 

 
25 60 87 81 
vivsen37@hotmail.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 

 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 

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

FDF-Esbjerg 4. kreds  

mailto:Dortea@FDF.dk
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Adresser og telefonnumre  

   

 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. 

 


