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Nytårshilsen 

Lige nu håber vi at vi kan starte igen til FDF 
 

mandag den 18. januar 2021  
for væbnere og seniorer 

og 
 

onsdag den 20. januar 2021 
for puslinge, tumlinge og pilte 

 
Lederne 

 

Jeg vil gerne ønske alle medlemmer, forældre, ledere og  
bestyrelsesmedlemmer et rigtig godt nytår.  

 
År 2020 blev ikke som vi havde ventet, vi startede året stille og roligt op 
og var gået i fuld gang med at planlægge sæsonen, lejre og Skt. Hans.  
 
I starten af marts satte Corona en stopper for det meste – også vores 
ugentlige mødeaftener. Hurtigt fandt vores ledere på alternative aktiviteter 
via Facebook og senere fik vi lov til at vende tilbage, dog med restriktio-
ner. 
Jeg syntes vi er kommet godt igennem og der er lys forude og vi tror på at 
vi kommer på lejr til sommer. Jeg håber at se jer alle igen i det nye år  

 
Rigtig godt nytår til jer alle  
FDF – hilsner fra kredsleder 

Berit West Pedersen 
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Juleafslutning 

Puslinge og tumlinge havde en hyggelig juleafslutning i december. 
 
Da vi mødtes sidste gang før jul, var der nok at se til. Først pakkede vi julega-
ver ind. Og så kom der bud fra selveste julemanden: Han havde et alvorligt 
problem. Vores maskot, egernet Felix, havde lavet ballade. Han havde stjålet 
en del af julemandens liste. Den liste, hvor der står skrevet, hvem som har væ-
ret artig, og hvem der har været uartig. - Nu skulle vi hjælpe, med at finde den 
igen. Men det var nemmere sagt end gjort. Felix havde både forsøgt at brænde 
siden, flået den i stykker og gemt den i skolegården. 
Heldigvis lykkedes det at finde den, og lige i rette tid, så vi kunne nå at spise 
lune æbleskiver i kredshuset.  
 
Vi har alle aftalt, at vi vil holde et vågent øje med Felix i det nye år. 
 
Glædelig jul og godt nytår fra puslinge/tumlinge. 

 



5 

1. pilte 

1. piltene, har i november og december været i gang med hammer, søm og 
garn. Og mon ikke i allerede har gættet det?  
Det første de skulle lave var fyrfadstager af dåser som blev en hele stjernehim-
mel, når lysene kom i. Og se hvor decemberhemmeligheden var flot.                                                            
Piltene har nemlig være så flittige og arbejdet rigtig hårdt på de her flotte og 
hemmelige værker og vi måtte love, at billederne første ville blive vist nu, her 
efter jul:-D 
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Årsmødereferat 

Dagsorden. 
Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsen. 
 Jens orienterede om situationen i kredsen, at året startede stille og roligt 

op med Nytårs-gåtur osv. indtil Coronaen ramte os alle i marts måned. 
Corona har været svær – først måtte vi ikke mødes og der blev afholdt 
forskellige aktiviteter på Facebook så børnene stadig havde lidt kontakt 
til FDF. Da vi igen måtte starte op, men meget begrænset, begyndte 
holdene stille og roligt men mest med ude aktiviteter og lederne har 
været gode til at finde på aktiviteter så alle regler kunne overholdes.  

 Der har været meget at forholde sig til i forhold til Corona, der er kom-
met mange mails fra kommunen i forhold til retningslinjer som vi skul-
le overholde.  

 Lejre blev aflyst både lejren for de yngste i Kristi Himmelfarts ferie og 
for de store i sommerferien. Til næste år skulle der have været afholdt 
Landslejr på Sletten – dette er allerede aflyst, da ingen ved hvordan 
situationen ser ud.  

 
Skovbo – har været godt lejet ud hen over sommeren, den har været lejet ud 

til børnehaver og andet, da de også har været udfordret af Corona og 
gerne ville ud i det fri.  Allerede nu er Skovbo godt reserveret/lejetud i 
2021 

 
Skt. Hans blev ikke som planlagt – det måtte aflyses og i ste-

det forsøgte vi os med et Skt. Hans arrangement på Face-
book. Vi fandt en god sponsor ved Sketchers, som gjorde 
at vi kunne sælge lodder på via Facebook og dermed få en 
god fortjeneste trods Corona. På trods af at dette var en 
debut for udvalget, så lykkedes det at samle ca. 6000 kr. 

 Jens takkede lederne for deres store arbejde, da bestyrel-
sen er bevidste om at dette har krævet noget ekstra fra alle 
lederne.  

 Derudover blev udvalget for Skovbo og Zefiren takket for 
deres store arbejde. 

  
Hvordan håndterer vi Corona situationen. 
Vi følger de retningslinjer der bliver udstukket fra kommunen. Bestyrelsen 

er bevidste om at det kan være svært og der hele tiden kommer nye ret-
ningslinjer.  

 Vi fortsætter vores gode arbejde.  
 
 



7 

Årsmødereferat 

 
 
 
 
 
 
 

Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 
 Da vores kasserer desværre var forhindret grundet Corona i hendes om-

gangskreds – gennemgik formand Jens regnskabet i stedet.  
 Der var et par enkelte spørgsmål til regnskabet, balancen og budgettet.  
 På trods et meget specielt år tyder alt på at vi kommer gennem året med 

et beskedent underskud. Bla. Tak at være flere leder valgte at tage no-
gen timer hvor de stillede deres arbejdskraft til rådighed for sommer 
aktiviteter som kommunen arrangerede med kort varsel. Her har leder-
ne valgt at vider at sende deres betaling til kredsen! Flot gestus. Tusind 
tak! 

 
Valg til kredsbestyrelsen.  
 Kredslederen vælges på næstkommende leder-

møde.  
 På valg er:       
 Forældrerepræsentant, Lena Petersen – ønsker 

genvalg  
 tidligere menighedsrådsmedlem, Inge Sørensen – 

ønsker genvalg 
 Formand Jens Langebæk – ønsker genvalg  
 Alle 3 modtog genvalget og fortsætter i bestyrel-

sen.  
 Lederrepræsentant Jan Moelsby, vælges også på 

det næstkommende ledermøde – Jan ønsker genvalg 
 Seniorrepræsentant Nicholai, skal ind til militæret og ønsker derfor ikke 

genvalg. Der skal derfor vælges en ny seniorrepræsentant på næstkom-
mende møde.      

 Bestyrelsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.  
 
Valg af suppleanter. 
 Birgit Thygesen blev valgt som 1. suppleant  
 Johanne Gregersen blev valgt som 2. suppleant  
 Valg af revisor samt stedfortræder for denne. 
 Tina Larsen er på valg som revisor – Tina modtog genvalg.  
 Erik Lauridsen fortsætter som 1. suppleant for revisoren.  
 
Orientering om Skt. Hans. 
 Der er snakket lidt om Skt. Hans, men grundet Corona er tingene lidt på 

standby lige nu. Der er aftalt at udvalget mødes igen til januar, hvor der 
skal snakkes om mulighederne for afholdelse af Skt. Hans fest på ler-
gravssøen.  



8 

 
 

Årsmødereferat 

 Der blev stillet forslag om at vi kunne afholde et loppemarked ved 
FDF, i håbet om at vi kunne få ryddet lidt op i vores ting og samtidig 
få tjent nogle penge til kredsen. Birgit meldte sig som tovholder til 
denne opgave.  

 
Orientering om hytten Skovbo. 
 Hytten har været godt lejet ud i løbet af året. Udvalget har mødtes og 

der er lagt planer for hvad der skal laves derude. Blandt andet har ud-
valget snakket om at der skal afholdes en arbejdsdag/weekend for le-
derne, hvor der skal males osv. Seniorerne fortsætter arbejdet med at 
lægge fliser.  

 
Eventuelt 
 Johanne deltog i landsmødet hjemme fra køkkenet.  
 Der var en del snak om tilskud fra kommunerne og at det er vigtigt 

med dokumentation, derfor er indkaldelsen til Årsmødet sat i Zefiren.  
 Det var hårdt at sidde hjemme og være aktiv i 2 dage.  
 Der var 3 timers debat om salget af Rysensteen og det blev lagt ud til 

hovedbestyrelsen at træffe en beslutning om dette.  
 Igen blev der snakket om mærker, mange gav udtryk for at der var fle-

re mærker som krævede oplevelser og ikke så mange udfordringer. 
Nogle henviste til at de nye mærker var for svære og der blev efter-
spurgt mærker som spejderne har – der blev nedsat et nyt mærkeud-
valg. 

 
Jens afsluttede mødet og takke de få fremmødte for god ro og orden. 
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Fessors 

side 
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Grundtvigskirken er, som følge af Coronarestriktionerne 
lukket, foreløbig til og med den 17. januar 2021. 
 
Du kan selvfølgelig altid ringe til kirken, fuldstændig som 
du plejer, og er der behov, kan i aftale at mødes. 
 
Grundtvigskirken beklager det bøvl det måtte give for nogle af jer, men det er 
trods alt bedre end at vi lader sygdommen sprede sig. 
 
Se på kirkens hjemmeside for flere oplysninger. 
 
Manglede du også julegudstjenesten - den blev desværre også aflyst, men du kan  
heldigvis læse Jane Sognstrups juleprædiken på kirkens hjemmeside: 
 

www.grundtvigskirken.dk 

Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

http://www.grundtvigskirken.dk
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annonce 
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Fødselsdage 

Januar 

2021 

Menighedsrådsvalg 
 

Der har i slutningen af sidste år været valg til menighedsrådet.  
 

Vi har i den sidste 4 årig periode haft 3 medlemmer fra FDF i menigheds-
rådet Inge, Inge og Thomas – de har gjort et kæmpe stykke arbejde. Inge 

S har siddet som formand, men de har nu valgt at takke af.  
 

Efter det nye valg har vi igen repræsentanter fra FDF i menighedsrådet, 

denne gang er det Johanne, som er valgt til formand.  

Vi vil i kredsen gerne ønske Johanne tillykke med den nye titel og god 
arbejdslyst  

Ferdinand Bohn Nielsen 10.  jan 10 år 1.Pilt

Laura Schultz 14.  jan 10 år 1.Pilt

Asger Maarup 5.  jan 18 år Seniorer

Dortea Hellmann 4.  jan 37 år Leder

Lone Mikkelsen 16.  jan 56 år Leder

Max Ahrendsen 29.  jan 60 år Leder

 

 



13 

 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.  


