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I starten af det nye år kan FDFere over hele landet hjælpe med at sam-

le penge ind til Danmarks Indsamling ved at gøre gode gerninger for 

andre. 

FDF har indgået et nyt samarbejde med DR Ramasjang, hvor vi sam-

men med de to øvrige projektpartnere, Friluftsrådet og Danmarks Bib-

lioteker, skal få børn i Danmark til at gøre gode gerninger for andre. 

For hver god gerning donerer Novo Nordisk Fonden 20 kroner til Dan-

marks Indsamling, som i 2021 støtter børn, der er ramt af coronakri-

sen. Læs mere på hjemmesiden  www.fdf.dk   

 

Børn hjælper børn 
 

Dette nr af ZEFIREN er lidt anderledes, for vi har jo ikke haft møder i 
FDF og vi ved ikke hvornår det igen bliver muligt at mødes. Der bliver 

sikkert ikke nogen fastelavnsfest som vi ellers plejer. Men vi tror på, at 
der bliver en sommerlejr og der bliver helt sikkert en lejr i september 
2021.  

Vi håber også at det ikke varer så længe inden vi igen må mødes til de 

ugentlige møder. Men indtil vi igen må være sammen, sker der alligevel 
noget hvor i alle kan gøre en forskel for coronabørn i ulandene.  

I har sikkert set det på hjemmesiden og i har sikkert allerede gjort gode 
gerninger, men i kan nå flere endnu. FDFere i hele landet er i gang med at 

gøre gode gerninger. Det er først lørdag den 6. februar vi får at se hvor 
mange penge FDFere over hele landet, har gjort gode gerninger for. 

 

 
  

FDF indgår samarbejde med DR Ramasjang om gode gerninger 

Vær med, når FDFere over hele landet gør gode gerninger og  
samler penge ind til Danmarks Indsamling 2021. 
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Sommerlejr 2021 ? 

Hvis alt går som det skal og fru Corona tager sin afsked, i kommer i skole og vi 
må tage på sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien her i 2021, så er der allerede 
bestil en dejlig hytte og alt er timet og tilrettelagt. Vi håber det kan lade sig gøre 
for vi trænger alle til at komme ud i naturen og ikke sidde ved skærmen den hele 
dag.  
 
Hvis vi ikke får lov til at overnatte på grund af smitte så prøver vi at finde på 
noget andet sjovt. Men vi tror på sommerlejr i år: 

 

Det er fra den 12. maj til den 16. maj 2021  
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Væbnerne, seniorvæbnerne skal også en tur på sommerlejr. Det er klart – vi blev 
jo snydt for en sommerlejr i 2020, og landslejren er skubbet til 2022 så det må vi 
glæde os til, til den tid. 
 
De planer der ligger nu og hvis vi får lov til at tage af sted er, at vi starter 
sammen med resten af kredsen i Vester Vested og slutter der igen, efter en 
forrygende cykeltur rundt i det sønderjyske. Vi håber vi får lov, for det bliver 
anderledes og sjovt men ikke hårdt. Alle skal jo med.  
 
 
Her er lidt minder fra sommerlejren i Østrig.  
  

Østrig 2019 
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Fastelavn 2021 

Suk, uf, øv det var da ligodt….  Ja men det hjælper jo ikke at jamre, fru Corona 
er ubønhørlig, vi får ikke lov før vi opfører os riiiiigtig pænt…. 
Så, der bliver nok ikke nogen fastelavnsfest her i 2021, vi må ikke være så man-
ge sammen, men så er det jo godt at vi kan vise nogle billeder fra de andre år, 
hvor vi havde nogle sjove fastelavnsfester. 
MEEN, vi tror godt man kan begynde at glæde sig til noget - vi ved bare ikke 
helt hvad endnu… 
Du kan være helt sikker på at vi er  
klar i kredshuset når vi må komme til 
FDF igen, og for at du skal have det 
godt, har vi fået det hele malet. 
Det er også en slags fastelavn. Vi ses 
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De sjove FDF oplevelser 

Det er lidt træls at vi ikke 
kan mødes til FDF, men vi 
har kikket lidt i arkiverne og 
fundet noget af det som vi 
synes har været sjovt og som 
vi igen kan kaster sig over. 
Ofte er det sjovt med ild og 
vand og det er også sjovt når 
vi tonser rundt og leger.  
Måske kan du fortælle dine 
forældre, bedsteforældre 
eller de kammerater du 
mødes med på nettet, hvad 
FDF er og hvad vi sådan går 
og laver.  
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Fessors 

side 

Find lige ordet under 
pilen, hva... 



9 

 
SYNG en SANG for din mor og far 
Ja ja, vi ved godt du ikke synger så godt, 

men det er fuldstændig lige meget - 

syng f.eks sangen ”Jeg vil bare være et 
får med krøllet hår”, den kende de med 

garanti ikke, og vi skal jo synge 

sammen i disse tider, ikke... 

Fessors 

side 

Sikke en skøn flok unger, ikke… men da 
du jo er en super FDFer, så kan du sikker 
med stor lethed pege på den person der 
er FDF Esbjerg 4. kreds formand, ikke? 
Der er store gevinster på spil… så spørg 
din leder hvis du ikke selv ved det... 

TÆL... 
Hvor man-
ge er der af 
hver, f.eks 
hvor mange 
hekse eller 
hatte eller 
tønder? 
 
Skriv dit 
svar og for-
tæl det til 
din leder.  
Ledere tæl-
ler ikke så 
godt… 
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Mandag kl. 09.30: 8/2 og 22/2:  
Legestue og Mødested er slået sammen med Formiddags-Café.  
 
Tirsdag kl.10.30: 9/2 og 23/2:  
Babysalmesang – 0-12 mdr.  
 
Salmer, sang og rytmik for nybagte og vordende forældre.  
Babysalmesang er et uforpligtende tilbud til forældre om at komme i Grundt-
vigskirken og synge salmer og børnesange med deres spædbørn i alderen 0-12 
måneder.  
Vordende forældre er meget velkomne til at være med for at se, hvad de kan 
glæde sig til. Mødregrupper er meget velkomne.  
Der er gratis rugbrød, te og kaffe til deltagerne.  
 
Torsdag den 25/2 kl. 17.00:  
Fastelavns-Spaghetti-gudstjeneste  
Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 
23/2 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 

OBS 
 
Tjek på kirkens hjem-
meside om der skulle 
være aflysninger…  
pga Corona 

http://www.grundtvigskirken.dk
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annonce 
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PÅSKEKURSUS 2021 

Fødselsdage 

Februar 

2021 

Benjamin Noah Hellmann 3.  feb 14 år 3. Væbner

Gry Bittoft Svendsen 12.  feb 12 år 2.Pilte

Thomas Juhl Christiansen 16.  feb 14 år 3. Væbner

Berit West Pedersen 24.  feb 45 år Leder

Bogvsawit Jørgensen 26.  feb 10 år 1.Pilt

Caroline Scherning Christensen 28.  feb 8 år 2.Tumlinge

Katrine Schultz 28.  feb 13 år 2.Væbner

Erik Lauridsen 28.  feb 67 år Leder

Hvis du går og drømmer om at komme på påskekursus, så kan det faktisk godt 
lade sig gøre, for kursusoplevelsen vil i dette forår først og fremmest blive en 
digital oplevelse, som man kan deltage i hjemmefra.  
 
Her midt i februar kan du på FDF.dk s hjemmeside se mere om hvad der skal 
ske i Påsken - digitalt og ikke digitale. 

Hvis du vil være med - kurset 
er for væbnere og op - så skal 
du have fingrene i din leder 
der kan få dig meldt til.  
 
Det koster dig ikke en krone, 
kun en masse grin og sjov. 
Hold selv øje med kurset, og 
sørg for at få dig meldt til. 
 
HUSK, din leder er der for 
dig, også selv om fru Corona 
ellers vil bestemme... 
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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 
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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. 

FDF Esbjerg 4.  


