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Påske... 

Påske hurra... 
Det er snart påske og så skal vi alle have æg - helst af chokolade. 
Men der sker også meget andet her i foråret. 
Nogle er jer er startet i skolen, og vi starter med at have FDF møder igen.  
 
Krokus og Erantis springer ud og de blå og gule farver, gør os alle så glade.  
Ja foråret er en herlig tid. 
 
Det var også i påsken at Jesus red ind i Jerusalem på et æsel og alle var så 
vildt glade at de i viftede med palmeblade.  
Der skete meget i Påsken. Jesus festede med sine venner og de spiste brød og 
drak vin. 
Men så gik det galt. Resten af historien kender du. 
 
Jesus kom op at hænge på et kors. Døde af det og blev lagt i graven. Men han 
genopstod og derfor har vi alle lov til rigtig at være glade og feste i påsken.  
For Jesus lever og er iblandt os. 
  
Humøret kan kun blive godt. Nu bliver alt smukt og herligt her i foråret.  
Der kommer blade på træerne, alle fugle er begyndt at synge og bygge rede.  
FDF er startet og måske kommer i alle i skole.  
 

God Påske  
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Genåbning i E4 

Hejsa FDFere i E4 
Så er der kommet retningslinjer fra landsforbundet om genåbning - så det er 
besluttet at vi starter med FDF-møder  i uge 10, det bliver så 
  

mandag d. 8. og onsdag d. 10. marts.  
 
FDFs landsforbund har sendt besked ud til alle FDFs ledere om,  hvordan vi 
skal forholde os for at få nogle gode møder, set i lyset af Corona.  
 
Så har du som er forældre lyst til at læse reglerne er du meget velkommen til 
at gå ind på FDFs hjemmeside, det er bare FDF.dk, så finder du oplysningerne 
allerede på første side. 
 
Det bliver godt at komme igang igen og at få nogle gode udendørs FDF møder 
her hvor foråret er på vej. 
 
Har i spørgsmål eller andet i gerne vi vide er i meget velkomne til at kontakte 
mig.  

 
Forårshilsner  

Berit  Kom så  
 i gang 
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Væb- og seniovæbnere 

Kære væbnere og seniorvæbner  
Så kan vi mødes til FDF igen og det er vildt skønt vi kan mødes. 
Vi har lavet et lille program som skal foregå her i marts måned.  
 
Vi starter mandag d. 8/3 kl 17 til ca 19, med grafittikunst, vi skal i gang med 
spraydåser og lave noget fedt vi kan tage med hjem eller hænge op på vores ny-
malede vægge. Det bliver fedt . 
 
Søndag d. 14/3 kl 10 til 15:  
Tager vi til i Marbæk med trangia-mad og spil på stranden, og vi håber det bli-
ver alletiders vejr.  
 
Mandag d. 22/3 kl 19-20:30:  
Ægge-aktiviteter for da er vi jo tæt på påske og det bliver ikke bare bål men alt 
mulig andet sjovt.  
 
Og så er der Påskeferie  
Vi glæder os til at se jer alle igen, så vi kan komme godt fra start.  
Skulle du have fået en ny ven eller der er en du synes det ville være sjovt at vise 
hvad FDF er, så er de meget velkomne 
 

De bedste FDF hilsner  
Væbnere og seniorvæbnere.  

Johanne 

Vi har lånt 
billedet fra 
photowall.dk 
men helt så 
fint må vi jo 
se om vi kan 
lave billeder-
ne... 
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Jubilæum M&L nr. 44 

Fra sød lejrbålsaftensang på en FDF-landslejr til folkeeje og kongelig begravel-
sessalme. 
 
Lidt sjov historie om tilblivelsen af salmen og om hvorfor den blev ændret. 
 
“Du som har tændt” blev bestilt og skrevet til Julsølejren 1981. 
Johannes Johansen, som allerede var en kendt salmedigter, var lige blevet bi-
skop over Helsingør stift da han fik opgaven af landslejrudvalget.  
Erik Sommer, lærer på Silkeborg Højskole sagde ja til at skrive en melodi.  
Han har fortalt, at både tekst og melodi blev til i løbet af ganske få dage og un-
der et betydeligt tidspres, da salmen allerede skulle ligge klar til lejrbogens ud-
givelse i foråret 1981.  
Johannes Johansen havde dog nær glemt at skrive sin tekst, og da landslejrens 
chef Egon Ansbjerg rykkede for den, skrev han den hurtigt ned. Da teksten kom 
til Erik Sommer, havde han blot en dag til at skrive melodien. 
 
På selve landslejren blev “Du som har tændt..” med det samme et megahit, som 
om den altid havde været der, når de 13.000 deltagere sang den for fuld hals 
under en mørknende himmel ved de store lejrbål. 
 
Ikke alle var dog lige begejstrede for salmen, især ikke da kredsene og nogle af 
landslejrens præster bar salmen med hjem til brug for børne- og familiegudstje-
nester i de forskellige sogne. Flere teologer og præster fandt salmen en kende 
for banal. Udtryk som “konfirmandteologi” og “popsang” blev brugt, men på 
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De sjove FDF oplevelser 

 den anden side heller ikke så underligt når den var skrevet til 13-18 årige på 
landslejr.  
Andre gjorde vrøvl over grammatikken og ordvalget, feks. “...tro på, at Du er 
vor vogter og værner..” Vogter og værner brugt som substantiver. Gud kunne 
måske godt være en vogter, men hvad er en “værner”? Ordet er jo alene et ver-
bum, og derfor er linjen noget sludder blev det hævdet. Johannes Johansen var 
ikke specielt god til at modtage kritik, og holdt sig til at salmen var blevet po-
pulær på rekordtid. Måske syntes han også, at Gud var stor nok til til både at 
kunne være det ene og det andet.  
Ikke desto mindre gik han med til ændre i versefødderne allerede året efter i 
1982, så det blev til “Du er vort lys, du som vogter og værner..” ligesom andre 
små ændringer i teksten blev foretaget. 
 
I 2003 blev “Du som har tændt” optaget i salmebogen, iøvrigt sammen med 
Holger Lissners “Nu går solen sin vej”, som også var et bestillingsarbejde til 
Julsølejren 1981.  
Forinden blev salmens teologiske tyngde igen flittigt diskuteret, men her var 
den blevet så udbredt og populær, at den ikke var til at komme udenom. 
Siden har denne FDF-aftensalme gået sin sejrsgang overalt, ligesom den er 
blevet en af de mest populære begravelsessalmer herhjemme. I 2017 havde 
prins Henrik også valgt, at den  skulle synges ved hans bisættelse i Christians-
borg Slotskirke. 
Salmens folkelige popularitet blev endnu engang slået fast, da den blev en af 
de mest ønskede salmer under “Coronatidens” morgen- og fællessang i TV. 
 
Du som har tændt fylder 40 år her i foråret 2021 og er blevet en sand ever-
green, der nok skal glæde kommende generationer - også på mange landslejre 
fremover. 

Husk så at næste 
FDF Landslejr afholdes 6.-15. juli 2022 

på Friluftscenter Sletten.  



8 

Jo da, det er det.  
Det er sjældne billeder af vores hytte SKOVBO en skøn vinterdag, dækket af sne 
og med det flotteste solskinsvejr. 
Glæd dig til 2021, der er allerede planlagt ture til Marbæk hvor vores hytte 
ligger, men sne kan vi ikke garantere. Derimod kan vi garantere at vi glæder os, 
og det kan du også roligt gøre. 
SKOVBO ligger på ”spejderøen” i Marbæk, herunder kan du se hvor. 
 

Jamen er det ikke... 
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Fessors 

side 
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

KæreFDFer.  
Det kan næsten blive for meget med alt det arbejde ved skærmen, så her er en 
lille opgave, hvor du kommer ud. 
Husk, at der ikke findes dårligt vejr, kun forkert påklædning (faktisk lyder det 
bedre på svensk: ”Där finns inte dårligt väder, bara fel kläder”). Men ellers 
skulle vejret være blevet lidt bedre, lidt lysere er det i hvert fald blevet.  
 
Der er mange steder, man kan gå ture, af og til glemmer vi, at nogen af de fine-
ste parker faktisk også er kirkegårde. 
Tag en god kammerat med eller endnu bedre din far og mor eller bedsteforæl-
dre med og gå så en tur på den nærmeste kirkegård eller på en kirkegård, som I 
selv vælger; det kunne være et sted, hvor jeres oldeforældre ligger begravet, 
eller en kirkegård, hvor I kender nogen, der ligger begravet. 
 
Lige her omkring findes der Jerne Kirkegård, ved Jerne kirke og Novrup Kir-
kegård, hvor der er 37 tønder land at boltre sig på, halvdelen af kirkegården er 
et stort skov/parkområde, der er Gormsgades kirkegård, der ligger tæt på Tre-
enighedskirken. Gormsgades kirkegård er under forandring, det i sig selv kan 
være spændende at kigge på.  
Og så er der Gravlundens kirkegård ude ved Mindelunden og de fire hvide 
mænd. Hjerting kirkegård og Guldager og Tjæreborg og Sneum kirkegård. 
 
Gå rundt og kig jer omkring og oplev stemning og beplantning, blomster må-
ske finder i erantis og vintergækker eller ligefrem Dorthea liljer. 
 
Når I går rundt, så kan i  løse følgende opgaver. 
1. Gå rundt på kirkegården og find den inskription (tekst, vers, linje), du synes 
bedst om? 
2. Hvilket symbol, figur (fugl, fisk, hest, båd eller blomst osv.) synes du bedst 
om? 
3. Tag et billede af den gravsten, du synes bedst om. 
4. Find et gravsted, du synes særlig godt om, og tag et billede af det.  
5. Tal med dine forældre eller bedsteforældre eller nogen anden voksen om, 
hvad kirkegårdene er til for. 
 
Rigtig god tur Hilsen Grundtvigskirken.  

http://www.grundtvigskirken.dk
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annonce 
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Fødselsdage 

Marts 
            2021 

Jens Langebæk 2.  marts 55 år Leder

Alberte Scherning Christensen 27.  marts 10 år 1.Pilt

Sommer Scherning Christensen 27.  marts 10 år 1.Pilt

Tobias Holmgaard Mattesen 10.  marts 13 år 2.Væbner

Anette Fuglkjær 11.  marts 54 år Leder

Johanne Marie Gregersen 20.  marts 68 år Leder

Thomas Frederik Staal 30.  marts 72 år Leder
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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.  


