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Så kan vi igen ... 
Efteråret er på vej og så er det  indendørs sysler som vi skal til at bruge tid på. 
Men i FDF Esbjerg 4. vil vi finde alle de gode dage, med bare lidt godt vejr og 
være ude til FDF møderne.  
 
Desværre blev det ikke til en tur til Marbæk her i september, for vi passer på hin-
anden her i Coronatiden. Det var jo hele FDF E4 der skulle have været afsted, så 
ville have været en god flok, og det går jo ikke. 
 
Vi har bestilt hytterne igen i 2021 - den sidste weekend i september, så sæt alle-
rede kryds i kalenderen nu, der vil vi helt sikket få mulighed for at komme af-
sted. Det tror vi på, og det glæder vi os allerede til.  
 
Til møderne mandag og onsdag er vi jo ikke så store grupper og vi  overholder 
anbefalingerne fra  myndighederne.  
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2. pilte - på cykel 

De friske 2. pilte havde 
taget cyklen med til 
deres onsdags møde og 
det gik over stok og sten 
til Østskoven. alle 
klarede turen rigtig flot. 
 
Der er masser af 
udfordrende mærker i 
FDF, og et af dem er at 
cykle 10 km på under 2 
timer.  
Det klarede alle pilte 
rigtig godt.  
 
 

2. væbnerne blev rigtig inspirerede af piltene, så vi tog også en beslutning om at 
når piltene kunne, så kunne 2. væbnerne da også klare det. 
Det var en rigtig dejlig cykeltur til til Østskoven. Det var det dejligste efterårs-
vejr og der var fart over feltet og det blev klaret rigtig flot. 
 
Men når familien skal i skoven, kan det godt tage tid inden vi kommer afsted, for 
2. væbnerne snakker og hygger en del.  
 
Så hjemturen foregik i mørke, ak ja det er blevet efterår.  

2. væbnere - også på cykel 
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1. pilte 

 Piltene har været på stjerneløb, hvor de to og to skulle rundt og løse forskelli-
ge opgaver. Enten mod eller i samarbejde med hinanden, og det lige fra kryds 
og bolle, til at løse 
koder og gåder, eller 
selv lave opgaver 
som deres leder 
skulle prøve at løse.  
 
Pilte har god fantasi 
og de kom op med 
mange gode ting 
som fx en kode,  
labyrinter eller en 
forhindringsbane i 
sandet.  
 
Godt gået pilte. 
Lederne 
       

 

Løs lige koden og skriv til ZEFIREN hvad der står 



6 

I højt solskin mødte alle onsdagshold op til en dejlig Agi dag. Alle seniorer og 
ledere var mødt op for at give en hånd med. Der kom ikke så mange nye børn, 
men vi havde en dejlig aften. 
 
Efter vi havde sunget sammen, ude i den gamle skolegård, blev børnene delt op 
i grupper sammen med deres leder. De mindste, tumlingene, for sig og 3 hold 
pilte og der var masser af aktiviteter og alle nåede det hele. 
 
Der var en bod, hvor man først skulle øve sig i dåsekast, inden man fik lov til at 
kaste mod flødebollemaskinen. Det lykkes alle at gribe den flyvende flødebolle 
- desværre.  
 
Alle deltog også i ridebanespringning og selvom ikke alle heste kom over 
første gang og bommene skulle op igen, gik det godt.  
 
  

Agitationsdag 
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Agitationsdag 

Seniorerne havde lavet en forhindringsbane, op over - ned under, på line og så på 
tid. Det blev gået til den. De fleste nåede to ture.  
Inde i kredshuset fik man historien om Noas Ark og alle fik hvilt sig lidt og 
tegnede de flotteste dyr der fik plads i Noas Ark. Arken hænger nu i kredshuset 
med alle de flotte dyr.  
 
Sulten blev også klaret da alle bagte deres egen pandekage og de var lækre, 
ingen blev for sorte. Det var de dygtige til.   
 
Selvfølgelig var der også en legepost hvor fantasien bliv sat i spil, både hos 
børnene og hos lederne. 
 
Vi sluttede dagen af med Sigurds godnatsang og et på gensyn til de kommende 
FDF møder. Dejlig dag, men som i kan se på billedet blev seniorerne noget 
trætte.  
Men oprydningen gik som en leg. Tak til alle for hjælpen.  
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Høstgudstjeneste 

FDF Esbjerg 4 deltog ved Høstgudstjenesten i 
Grundtvigskirken. 
 
Ved Gudstjenesten blev der takket for høstens 
gaver, det daglige brød. Og menigheden blev 
mindet om, at i en tid, hvor mange mennesker 
har bekymringer, er vi ikke alene.  
 
Efter Gudstjenesten var der kirkefrokost. Før 
maden blev der kort fortalt omkring, hvordan 
covid-19 har påvirket vores kreds, og hvor 
glade vi er for igen at kunne være samlet til de 
ugentlige møder. 
 
Der blev også samlet penge ind til fordel for 
FDF Esbjerg 4, til vores aktiviteter for børn og 
unge.  
 
Vi takker Grundtvig Sogn. 

BUSK gudstjeneste 

I år er der BUSK gudstjeneste:  
 

mandag den 25. oktober og  
onsdag den 27. oktober. 

 
I FDF Esbjerg 4. kreds er vi med til at arrangere 
BUSK gudstjenesterne og vi er heldige at kirken er 
med på at den afholdes to dage - det er de to dage hvor 
vi har henholdsvis væbnere/seniorer og tumlinge/pilte. 
 
Vi deltager selvfølgelig og derfor er der ikke alminde-
lig FDF de to dage.  
Til gengæld er du meget velkommen til at tage din 
mor og far med - eller hvem du nu gerne vil have 
med… 
 
BUSK står for Børn - Unge - Sogn - Kirke.  
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Fisketur for væbnerne  

Det handler om at udnytte de sidste dage i september så derfor havde vi besluttet 
at vi skulle ud og fiske i Vester Nebel fiskesø. 
 
Vi kørte fra kredsen iført mundbind, så vi kunne passe 
på hinanden, allerede kl 18.15 for at få så meget ud af 
dagen som mulig  for det bliver jo hurtigt mørkt.  
 
Vejret var helt forrygende og Gitte, som leder 
fiskesøen og hendes mand Jan stod klar med 
fiskestænger og madding, og vi fik den helt rigtig 
instruktion. 
 
Medens det tussede stod alle i ro og mag og 
kastede snøren ud - gang på gang. 
Vi så fiskene springe og drille rundt om 
fiskesnøren, men ingen af dem bed på krogen.  
 
Det var ærgerligt at ingen fangede noget, men 
vi havde en dejlig sensommer-aften og slap 
stort set for myggestik.  
 
Vi tog mundbindene på og kørte glade hjem 
til kredshuset.  
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Grundtvigskirken 

Legestue: Mandag kl. 09.30: 5/10, 19/10 og 26/10. 
 
Babysalmesang: Tirsdag kl. 10.30:  6/10, 20/10 og 27/10. 
 

Spaghetti-Bibeluddelings-gudstjeneste:  
Torsdag 29/10 kl. 17.00: Spaghettgudstjene-
ste – tilmelding til kirkekontoret senest tirs-
dag den 27/10 kl. 12.30 på 76 11 96 00 eller 
til kordegn, Jens Peter Kristensen, på følgen-
de mail:  
JPK@KM.DK Tilmelding er nødvendig af 
hensyn til maden. 
 
 
Mandag 26/10 og onsdag 28/10 – begge dage kl. 18.45: BUSK-
gudstjeneste. 
 
BUSK-gudstjeneste ved én af kirkens præster:  
Årets familiegudstjeneste handler blandt andet om  
”Spirerne i Guds have.” 
Gudstjenesten bliver til i et 
samarbejde mellem præsten 
og de frivillige ledere. 
Kom og vær med til en 
festlig og anderledes guds-
tjeneste. 
 
Hensigten med BUSK er at 
styrke samarbejdet mellem 
de frivillige og kirken og 
knytte bånd mellem. 
 
BUSK står for Børn, Unge, 
Sogn og Kirke. 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

mailto:jpk@km.dk
http://www.grundtvigskirken.dk
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annonce 
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Fødselsdage 

Oktober 
2020 

Eva Juhl Christansen 21. okt 10 år 2.Pilt

Sylvester Tønnes Thomsen 14. okt 12 år 2.Væbner

Mads Lysgaard Maarup 16. okt 20 år Seniorer

Peter Michael Kristensen 14. okt 62 år Leder

Joe da, som du kan se her til høj-
re, så kan man nu få FDF æg! 
Ideen kommer fra FDFs legeud-
valg der vil have os alle til at lege 
mere, og det er da meget sjovt. 
Du får i hvert fald den gode ide 
forærende, at du kan spille natur-
bingo med familien når i allige-
vel er en tur i skoven. 
 
Hvis du ikke ved hvad naturbin-
go er, så skulle du måske anskaf-
fe dig en bakke æg - eller læse 
om det på FDFs hjemmeside - 
FDF.dk 
Dava Foods var begejstrede for 
legeideerne, og ville gerne indgå 
et samarbejde.  
Derfor kan du fra uge 35 købe 
frilandsæg med en FDF-leg in-
den i, i udvalgte Bilka- og Føtex-
butikker.  
Legen er en FDF-klassiker; na-
turbingo.    
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 SKOVBO 
og 

soveloftet,  
 

hyggeligt 
ikke... 
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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 



16 

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. 

 


