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Vi er så klar til at mødes til FDF igen 
og det skal nok lykkes.  

Vi har planlagt at starte: 
 

Mandag den 12. april 2021 
 kl. 19.00 til 20.30  

for Væbnere og Senior-væbnere. 
 

Onsdag den 14. april 2021 
kl. 18.30 til 20.00  

 for Puslinge, Tumlinge og Pilte 
 
  

Alt sker selvfølgelig efter myndighedernes  
anvisninger.   

 
Skulle bydelen blive lukket igen,  

så tjek Facebook: FDF-Esbjerg 4. kreds.  

Genåbning tror vi på  
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Væbnere  

Vi er så heldige at vi for første gang i 
FDF kredsens historie har fået malet 
mødelokalerne og det er super godt. 
Men i den forbindelse skulle alt jo ned 
af væggene. 
 
Det så noget tomt ud med de fine hvide 
vægge så væbnerne gik i gang med at 
lave grafitti, ikke direkte på væggene, 
det er vi helt sikre på ikke var en god 
ide, og vi måtte heller ikke være inde i 
lokalerne - 
Derfor havde vi fået skaffet nogle store 
træplader, så efter god forberedelse og 
fine skitser gik arbejdet i gang. 
 
Der var spraymaling i alle farver og 
med maske og handsker og i frisk luft, 
var der livlig aktivitet. 
 
Det var nu lidt sværere end vi lige 
havde tænkt, at spraye lige den tegning 
der var i hovedet.  
Men, men, flot blev det faktisk, helt 
fantastisk, og der er ingen tvivl om at 
det bliver en flot udsmykning i 
kredshuset.  
 
Farvestrålende, iderigt og i glade farver. 
Det er væbnerkunst når det er bedst.  
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En kold og mørk nat drog seniorerne til Blåvand for at finde havets guld.  
 
Vores kredsformand Jens havde 
investeret i nogle uv-lygter, som gør 
at når man lyse på rav, så sender det 
stråler tilbage. Man kan let se ravet i 
mørke. Almindelig sten kaster ikke 
noget lys tilbage så det er et ret godt 
værktøj. 
 
Selv om det lyder som noget meget 
nemt skal der jo alligevel traves i 
strandkanten og knokles derudaf for 
at finde havets guld. 
 
Det var en meget kold mandag, så 
heldigvis havde alle taget godt med 
tøj på. Det blæste en del, det var ikke 
storm, men alligevel var der en del 
sandfygning så man skulle holde 
kroppen godt i gang for ikke at 
komme til at fryse. 
 
Med Blåvand fyr i baggrunden 
udførte de missionen og det gav 
resultat.  
Som i kan se på billedet blev det til en helt del 
rav.  
Det var nu ikke de store stykker der blev 
samlet op men mange små fine stykker.  
 
Vi drømmer om, at næste gang turen går til 
havet bliver et kæmpe stykke rav fundet, så vi 
bliver millionærer.  

Seniorer 
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Ny formand for mærker 

Med landsmødet i november blev der sat gang i mange nye tiltag og ønsker for 
FDFs fremtid. 
 
Et af de områder, som landsmødet behandlede af flere omgange, var mærkerne, 
hvor der blev besluttet, at FDF skulle have et mærkeudvalg, som skal formidle, 
vedligeholde og udvikle FDFs mærker. Det har 28 årige Thomas Hundebøll sagt 
ja til at stå i spidsen for, og nu skal han i arbejdstøjet for at finde udvalgsmed-
lemmer. 
 
På landsmødet var der flere FDFere, som ønskede, at der blev inviteret mere 
åbent ind til arbejdet med mærkerne, og det er den nye formand meget opmærk-
som på: - Inden længe vil man kunne finde et opslag på FDF.dk og på sociale 
medier, hvor der opfordres til, at man melder sig under mærkeudvalgets fane.  
 
Det er henvendt til alle, der er interesseret i at fortælle om de nye mærker, men 
også arbejde med at vedligeholde dem og udvikle på nye mærker, med input fra 
hele FDF-landet, fortæller Thomas Hundebøll.  
 
- Nu har vi fået nye mærker, og vi har næsten ikke haft mulighed for at bruge 
dem før nu. Nu skal vi i gang og se, hvordan de bruges, så vi har en reel mulig-
hed for at evaluere indholdet og tilpasse dem efter, hvad lederne mangler.  
 
Mærkerne skal afspejle det gode FDF-arbejde der laves lokalt, understreger 
Thomas Hundebøll.  

Foto: Thomas Grinderslev  

http://fdf.dk/
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De sjove FDF lege 

 FDFs legedatabase indeholder rigtig mange forskellige lege, lige til at gå til 
med beskrivelse og alt.  
Der er lege der er gode inde og der er - i denne tid - især lege der er bedst uden-
dørs, se f.eks denne leg der hedder: 
 

Når jeg skal på ferie... 
 
Beskrivelse: 
 I denne leg står deltagerne i en rundkreds. 
 Første deltager siger fx. "Når jeg skal på ferie skal jeg have **ananas 

**med." 
 Derefter handler det om for deltageren til højre, at gætte "den hemmelige 

kategori" ved fx. at sige "Når jeg skal på ferie skal jeg have en abe med". 
 I dette tilfælde er kategorien, at tingen begynder med A, siger personen, 

der startede "Så må du gerne komme med på ferie". 
 Hvis det ikke er korrekt, men kategorien i stedet er frugter, siger perso-

nen i stedet "Så kan du desværre ikke komme med". 
 Man fortsætter runden rundt, og derefter får alle dem, der ikke er kom-

met med på ferie lov til at gætte på kategorien. 
 
Eksempler på kategorier: 
 
 Startbogstav 
 Genstandskategori som fx. frugter, legetøj, køkkengenstande, møbler, 

mv. 
 At man altid skal sige ØHH før man siger det man tager med fx. "Når jeg 

skal på ferie skal jeg have en ØHH.. abe med". 
 
Find selv på flere kategorier… 
eller se andre lege på FDFs hjemmeside: FDF.dk og klik dig ind til legedataba-
sen. 
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FDF i fremgang  

Flere er blevet en del af FDFs fællesskab i det forløbne år. Det viser den 
samlede medlemsopgørelse på baggrund af kredsenes indberetninger. 
FDFs medlemstal var pr. 31. december 2020 samlet set steget med 160 
medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt 2019. Medlemstallet ved 
udgangen af 2020 var 20.439 medlemmer mod 20.279 ved udgangen af 
2019. Det såkaldte “store medlemstal”, hvor tre-måneders-medlemmer 
medregnes, var 23.837 medlemmer i 2020 mod 24.123 i 2019. 
 
FDFs formand Dorte Fog glæder sig over, at det i en svær tid med nedluk-
ning og restriktioner grundet corona-situationen er lykkedes kredsene at 
fastholde medlemmerne. 
 
- Der skal lyde en stor tak til alle FDFs kredse, som på imponerende vis 
har formået at give børn og unge oplevelser og følelsen af at være med i et 
fællesskab i en svær tid, hvor de i særlig grad har haft brug for det, siger 
formand Dorte Fog. 
 
- Det afsæt er vigtigt, når vi i den kommende tid skal arbejde sammen om 
at få endnu flere med i vores fællesskab, siger Dorte Fog. 

Let stigning i medlemstallet i 2020 
Vi er samlet set blevet lidt flere FDFere i 2020. 

Foto: Thomas Heie Nielsen 
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Fessors 

side 

Hvad i alverden gemmer der sig bag alle disse tal? 
Prøv at tegne en streg fra 1 til 2 til … osv, så får du det at se! 
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Palme søndag var der Gudstjeneste i Grundtvigskirken. 
Det var meningen at der skulle have været et lille opgaveløb rundt om Lergravs-
søen, men på grund af smittetrykket i Grundtvigs sogn blev det til en lille Påske 
gudstjeneste for børn og det var ikke så ringe, for netop den søndag havde vejr-
guderne besluttet, at der skulle regn og rusk.  
 
Der var en del forældre som sammen med deres 
børn deltog i en rigtig hyggelige Gudstjeneste. 
 
Alle 5 dage i Påsken blev fortalt på en dejlig ukom-
pliceret måde så vi alle kunne følge med.  
 
Medens vi hørte Påskens budskab blev der flittigt 
dekoreret æg, som 
pynter på en forårs-
gren i våbenhuset så 
alle kirkegængere re-
sten af påsken kan få 
glæde at de flotte teg-
ninger. 
Der var stor musik og 
flotte sange som vi 
selvfølgelig ikke sang 
med på.  
På vejen ud af kirken 
var der Påskeæg til 
alle 

Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

http://www.grundtvigskirken.dk
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annonce 
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Fødselsdage 

April 
            2021 

 

Rebeka Madsen Greve 4.  april 13 år 2.Væbner

Jonas Holm Hansen 5.  april 20 år Seniorer

Asta Vestergaard 20.  april 10 år 1.Pilt

Jesper Riisager Kristensen 21.  april 35 år Leder

Nicholas Mortensen 28.  april 8 år 2.Tumlinge

Hurra vi er blevet flere i FDF Esbjerg 4. kreds 
Det går faktisk så godt at der kunne blive råd til en lille gave til lederne 
- se nedenstående. 
 
Bilen er selvfølgelig en ”grøn” Tesla, og den har landsforbundet købt 
og foræret til kredsens ledere, som tak for en formidabel indsats. 
Se bilen til dit næste møde i kredshuset 
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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.  


