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Sommerlejr på en dag 
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Pus- tumlinge 

Puslinge/tumlingene har brugt en aften på at sætte skøre rekorder. 
 
Første udfordring var at stable så højt et tårn af sukkerknalder som muligt. Flere 
forskellige byggeteknikker blev prøvet af. Det blev Maja som blev noteret for 
rekorden, da hendes tårn blev 17 knalde i højden. Arthur og Asbjørn var tæt på, 
men deres tårne væltede desværre inden overdommeren nåede at tælle dem.  
Jeg tror vores lille frække maskot Felix fik lidt ondt i maven af alle de sukker-
knalde han kunne nå at hugge undervejs.  
 
Næste disciplin var flytning af M&M med sugerør på tid. Her var Sofie hur-
tigst. I tiden 31 sekunder fik hun flyttet de 10 M&M’S fra en tallerken over i en 
anden. Hun blev tæt forfulgt af Caroline med tiden 33 sekunder. Hvem der var 
hurtigst til at spise sine M&M’s  bagefter tog vi ikke tid på J 
Så gjaldt det gummistøvlekast – hvor langt kan man kaste med en gummistøvle 
gennem benene? Længe var det Asbjørn som 
havde rekorden med 4,74 meter, men han 
blev slået på målstregen af Caroline med 5,87 
meter. Midt i konkurrencen måtte vi lige have 
gang i en redningsaktion, da Sofie kom til at 
kaste gummistøvlen op på et tag, men vi fik 
den reddet ned igen.  
Til sidst skulle vi se hvor hurtig hele holdet 
var til at spise et karamelsnørebånd. 2,25 mi-
nut tog det 
Kan I stikke den? 
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ZEFIREN var på besøg ved piltene 
den første dag der igen var lukket op 
for at FDF måtte være i kredshuset.  
 
Førstepiltene havde dog planlagt at 
være ude for at bage pandekager på 
trangia, så piltene kunne lære hvordan 
sådan en tingest fungerer og også at 
bage sine egne pandekager.  
 
Det blæste dog en del så derfor måtte 
de trække indendørs for at trangian 
ikke skulle gå ud, selv om det jo også 
kaldes et stormkøkken.  
 
Det så meget prof. ud og det duftede 
himmelsk, men pandekagerne var 
desværre ikke færdige da ZEFIREN 
var på besøg, for så var der nok helt 
sikkert kommet en smagsprøve.  
Jeg er sikker på at pandekagerne var 
rigtig gode.  
 
 
2. piltene var også krøbet indendøre 
og de trængte til en rigtig hyggeaften, 
en rigtig spilleaften og der var gang i mange kampe rundt om bordet den aften. 
Snakken gik lystigt og der var en rigtig hyggelig stemning. 
 
At spille og snakke er nu noget andet end at sidde ved computeren eller sidde og 
spille på Ipad eller telefonen. 

Pilterier 
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I uge 14 var alle Danmarks børn i gang med at rydde op efter alle de voksne 
der ikke kan finde en skraldespand - eller bare ikke gider at tage sit affald 
med hjem...  
 
Piltene var også en del af den mission og de gjorde det forrygende. I kan se på 
billedet hvor meget affald de med lynets hast fik samlet.  
 
Efter den pragtpræstation var det tid til at samles om 
bålet og gribe fat i snobrødspindene og sætte dej på.  
Det er pilte rigtige gode til, altså at bage snobrød, at 
sidde om bålet uden at få røg i øjnene og også at spi-
se snobrødene.  
 
Forældrene får også glæde af sådan en skøn aften, 
for når piltene kommer hjem er der en dejlig duft af 
bål.  
 
Skøn kold aften udenfor.    
 

Pilte og uge 14 
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Væbnere, seniorer uge 14 

Mandagsholdene var også i gang med at deltage i 
aktionen ”saml affald” og denne gang var der fokus 
på mund og emballage for takeaway mad. 
 
Vi fik indberettet hvor meget der var af den slags,  
men, men der var meget andet affald. På den time  
væbnerne og seniorerne samlede affald i lokalområdet, 
blev det til 7 store plastikposer.  
 
Vi er enige om at vi ikke bliver dem der sviner naturen 
til i fremtiden.  
 
Selv om der er mange virksomheder i området er der 
også dyr og det er farligt for dem og det varer mega 
mange år inden de forskellige slags affald forgår. Det 
kan vi ikke være bekendt.  
Væbnerne havde helt styr på hvor lang tid det tager at 
nedbryde de forskellige slags affald. Der hvor vi var i 
tvivl måtte vi ty til google.  
 
Efter det måtte vi have lidt tid til at hygge. 
Sandkassen udenfor kredslokalet var ble-
vet fyldt med metalgenstande. Vi var så 
heldig at have lånt 8 metaldetektorer og så 
gik vi i gang med at finde genstandene. 
Det er nu ikke så nemt som det lyder. 
 
Udover vi til sidst fandt det hele, blev der 
også funder en mønt og et syfylyt.  
Fed aften i den kolde nat.  
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Væbnerne havde fået en dejlig opgave af Tinghøjens 
børnehave og det var, at der skulle bygges nogle Tipier som 
børnehavebørnene kunne lege i, når de var i Marbæk 
Plantage, ude ved E4s hytte. Det var lige en opgave 
væbnerne kastede sig over med ildhu. 
 
Først skulle pindende bindes på den helt rigtige måde og det 
blev en ottetalsbesnøring med tømmerstik og 

dobbelthalvstik. Derefter så skulle tipierne dekoreres på den 
skønneste måde, og til sidst sættes op ude ved hytten.  
 

Hvis du ikke 
har styr på 
hvordan man 
laver sådan en 
flot Tipi, så 
kender du 
sikkert en 
væbner der ved 
det. Det er bare 
at spørge…. 

Væbnerne  
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Desværre må vi ikke holde sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien men 
der bliver en spændende FDFdag den 13. maj i Marbæk Plantage, 
som du får nærmere besked om.  

 

Fessors 

side 

Forbind punkterne fra 1 til 20, så skal du bare se…. 
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Grundtvigskirken 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Spaghettigudstjeneste torsdag den 27. maj kl. 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvis vi må, skal vi male sten. 
 
Tilmelding senest tirsdag den 25. maj kl. 12.30 til kirkekontoret på 76 
11 96 00 eller via mail til kordegn,  
Jens Peter Kristensen, på JPK@KM.DK 
 
Grundet corona er der ved trykningen af denne udgave af ZEFIREN 
ikke truffet beslutning om, hvorvidt der kun bliver en gudstjeneste, eller 
om der også bliver aktivitet og/eller spisning.  
 
Følg med på hjemmesiden, som vi langt om længe  
endelig kan begynde at lægge arrangementer ind  
på igen. 

http://www.grundtvigskirken.dk
mailto:JPK@KM.DK
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annonce 
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Fødselsdage 

Maj 
            2021 

SENIORERNE ARBEJDER MED MADSPILD 
 

 

Det er utrolig dejligt at 
vi i kredsen har en flok 
herlige Seniorer. 
De har kastet sig over 
opgaven med at intet 
mad må gå til spilde i 
denne verden.  
Pølserne var over sidste 
salgsdag, brødet lidt tørt 
så det blev ristet osv,  
og der er aldrig en 
krumme der bliver smidt 
ud. Alt bliver spist til 
sidste mundfuld.  

 

Erenst Kordula 9.  maj 11 år 2.Pilt

Jan Moelsby 15.  maj 49 år Leder

Maia Louise Lund Jensen 17.  maj 9 år 2.Tumlinge

Johanes Fisker Andresen 24.  maj 9 år 2.Tumlinge

Althea Vivi Hellmann 26.  maj 11 år 2.Pilt
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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.  ZEFIREN har fået en  
ny ”husfotograf”. 

Malthe Kallesen leverer mange af 
de fotos du kan se i ZEFIREN, og 
det er vi rigtig glade for. 
 
Vi glæder 
os til sam-
arbejdet. 
 
Rigtig 
mange tak 
til Malthe. 


