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Suk, hvor blev sommeren af... 

Efteråret er over os, og vi skal til at vænne os til, at det bliver mørkt igen.  
Lige nu har vi haft jævndøgn, hvor dagen og natten er lige lange, og så varer det 
ikke mange dage inden vi skal til at tænde lys, både når vi står op og når vi går i 
seng. 
 Det er høsttid og det er nu det bugner med frugt i alle haver og efterårets blom-
ster lyser op med de mange farver. 
 
Det er dejligt at leve i et land hvor der er nok mad til alle, og det er værd at sen-
de en tanke, nu i høst. 
Men det er også vigtigt, at vi husker det med fest og farver, for vi har alle brug 
for at hverdagen er festlig, at vi får et godt grin hver dag, at vi gør en ven glad 
hver dag og sørger for, at det er rart at være både derhjemme ved far og mor, i 
skolen og også til FDF. 
 
Men der kan være dage, hvor det ikke lykkes, hvor det hele er lidt trist og på de 
dage er det særlig vigtigt at vi tænder et lys - de elektriske pærer, et stearinlys, 
og så siger noget pænt til en kammeret, så du også kan tænde lys i din kamme-
rats øjne. 
 
Så rigtig godt efterår med masser af røde æbler, lys og gode og varme oplevel-
ser med kammeraterne i skolen og i FDF. Vi glæder os til at tilbringe efteråret 
og vinteren med dig til gode, positive og inspirerende FDF møder. 

Rigtig godt efterår til jer alle...                               
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Væbnere 

En af efterårets sysler er at sylte og passe på frugten og det kan sagtes gøres på 
rigtig FDF maner. Der var en hel del mirabeller til rådighed, gule og modne og 
dem gik væbnerne i gang med at rense og gøre klar til at komme i gryden, så 
det kunne blive til marmelade.  
Der blev tændt et forrygende godt bål. Det kan de bare, de væbnere, og så kom 
gryden i kog og der blev rørt og rørt i gryden og det blev til det fineste marme-
lade, men det er klart, at man ikke bare kan spise marmelade uden brød. 
Så mandagen efter blev der bagt fladbrød på trangia. Det kan væbnerne nemlig 
også bruge.  
Det var ingen kunst at få brødene samlet og 
bagt. 
Så nu kan vi både lave mad på bål og på tran-
gia . 
 
Det blev en himmerigsmundfuld eget brød 
med egen marmelade - MUMS:  



5 

 

 

 

Pus- tumlinge 

Når regnen pisker mod ruden og mørket sænker sig over byen, så kan det være 
rart, at samles indendørs om et slag Kryds og Bolle. 
 
Og det var lige, hvad puslingene og tumlingene gjorde, en regnfuld aften i sep-
tember.  
 
Først blev der fremstillet spilleplader og brikker. Derefter kunne Kryds og Bol-
le - mesterskabet begynde.  
 
Og der blev dystet helt ud i overtid, da vinderen skulle findes. Alle smagte bå-
de nederlag og sejrens sødme. Det var meget tæt løb, men til sidst løb Caroline 
med sejren. 
 
Mon mor, far eller storesøster også er blevet udfordret til et slag Kryds og Bol-
le? 
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Kredsweekend 

Vi var 28 friske FDFere i Marbæk, i hytten Pløk, på en dejlig weekend. Der var 
8 væbnere med leder der tog afsted allerede fredag aften og det var rigtig råhyg-
ge hele aftenen. Der blev spillet ”alle mod en” og det var Jeppe der vandt, med 
tre stjerner. Vi var også andre der fik stjerner men desværre rakte det kun til en.  
Pigerne byggede sig et fort af madrasser, så der blev hoppet og hygget med 100 
kilometer i timen. De prøvede at holde sig vågne hele natten - en døgner - men 
det lykkes ikke helt. Den sidste gav op kl. 4.00 
 
Lørdag kom pilte og tumlinge og så begyndte vi at træne til spioner og agenter. 
Vi fik hver et spionnavn som vi selv bestemt, eks var der en der hed 0068, men 
det er hemmeligt hvem det er. Vi holdt helt styr på hemmelighederne.  
Vi fik lavet fodaftryk og et kodehjul og så vi var klar til at løse opgaverne som 
spioner. 
Når man er agent eller spion, er det vigtigt at man kan lytte, at man kan snige, at 
man kan krybe, at man er stærk og udholdende, at man kan tyde fodspor og ik-
ke mindst, samle hemmelige kort og holde styr på sandhed og løgne. 
Alle de færdigheder fik vi prøvet af i løbet af eftermiddagen og vi fik brugt ko-
dehjulet så saften blev fundet. Der blev også trukket en bil hvor alle kræfter 
blev lagt i, og vi fandt en løve i et buskads. Det lykkes også at samle et kort selv 
om det var lavet af pinde, så man vidste hvilken vej man skulle gå og der blev 
drønet igennem en laserbane uden agenterne og spionerne blev ramt. Men de 
fleste havde også solbriller på for ikke at blive gen-
kendt. 
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Kredsweekend 

Så var der en der havde stjålet kagen og det var Jan Molsby, men alle hold fik 
styr på det og vi fik ham til at udlevere.  
Aftenen blev brugt til sang og optrin. Der er fantastiske skuespillere i kredsen. 
Det var kun en enkelt leder der glemte sin replik.  
 
Efter en travl dag gik vi i seng for vi var meget trætte. 
 
Søndag morgen forsatte vi med at være agenter, men denne gang spillede vi 
stratego og blå hold vandt 6-4 så vi var alle gode.  
Så kom der godt gang i smugleriet af guld, sølv og ædelsten. Det varede en rum 
tid før alle smuglerne var i fængsel... 
En lille leg med to spioner frem for en morder, og da 
legen var slut var det igen Jan Molsby der var skur-
ken og stod tilbage som morder. UF da.  
 
Vi fik spist en dejlig frokost og aftenen før havde vi 
også fået kanonkugler i Kinasovs. Rigtig mad for 
agenter og spioner.  
 
Tak til tante Max og tante Erik 
for super forplejning.  
 
Efter frokost var det kommunens 
legeplads hvor der blev leget.  
 
Tak for en forrygende FDF week-
end til alle, store som små.  
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Søndag den var der høstgudstjeneste i Grundtvigskirken, det er en gudstjeneste 
vi plejer at se frem til i FDF Esbjerg 4. kreds, men i år måtte vi desværre melde 
afbud. 
Coronaen havde gjort at vores kredsweekend var blevet skubbet til lige præcis 
denne weekend, så sådan gik det. Det er to år siden vi bestilte og betalte PLØK, 
så da vi fik mulighed for at komme på kredsweekend var det bare om at slå til. 
 
Det var nu ikke fordi vi var savnet i 
Grundtvigskirken, der var vel det meste af 200 
personer i kirke den dag - incl nogle tvangsindlagte 
konfirmandemner… 
Rørkærskolens lillekor sang 3 sange for 
menigheden, og de gjorde så godt at vi ikke kunne 
lade være med at klappe. Det gør man ellers ikke i 
kirken. 
De grønne pigespejdere stod for at frugten blev 
båret ind, og de solgte tallerkener til frokosten 
efterfølgende, og det hele gik bare rigtig fint. 
 
En rigtig hyggelig gudstjeneste og dejligt at se så 
mange mennesker i kirken igen. 

Høstgudstjeneste 
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Tak til NORLYS 

Det sker vi i FDF mangler midler til et eller andet praktisk, som nu her i sommer 
og sidste vinter hvor vi i vores hytte - SKOVBO - der ligger i Marbæk Plantage, 
havde det vældig varmt i hytten.  
 
Værre var og er det at SKOVBO bliver noget så fugtig her i efteråret og hen over 
vinteren/foråret, fordi vi ikke har mulighed for at holde varme på hytten. 
 
Det har derfor længe været et stort ønske at vi fik en mulighed for at kunne 
varme hytten op og gerne holde en konstant lav, positiv temperatur, for at kunne 
holde fugten væk. 
 
Vi har tidligere nydt godt af at NORLYS har en vækstpulje der bl.a. støtter 
foreningslivet, idræts- og kulturlivet samt andre former for fællesskaber, og 
derfor vovede vi at søge puljen igen.  
 
Vi beskrev derfor, i vores ansøgning, vores store ønske om at kunne montere en 
varmepumpe så vi kan holde hytten fugtfri om vinteren, og vi er så heldige at 
NORLYS fandt vores formål så godt, at de bevilgede 15.000 kr til formålet. 
 

RIGTIG MANGE TAK TIL NORLYS 
 

I disse dage er arbejdet så småt ved at starte op, så næste gang i kommer forbi 
SKOVBO, så kan i jo selv se ”tingesten”. 
 
Vi kan derfor snart holde house”warming” på en anden måde end man plejer, og 
i skal være så velkomne. 
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Fødselsdage 

Oktober 

KONTINGENT EFTERÅR 2021 
 

Så er det tid til at betale kontingent.  
 
 

Du kan betale ved at overføre kr. 275,00 til  
kto. 0872 0002007339 eller  

overføre via mobilepay til nr. 67 540. 
 

Kontingentet skal være indbetalt  
senest 20.oktober 2021 

 
Husk barnets navn, adresse og hold 

FDF ESBJERG 4.kreds  
 

v/kasserer Karin Sørensen, Tlf. 23 70 52 00,  
E-mail karin.fdf@gmail.com 

Adam Holden 6.  okt 10 år 2.Pilt

Eva Juhl Christansen 21.  okt 11 år 1.Væbner

Sylvester Tønnes Thomsen 14.  nov 13 år 3.Væbner

Mads Lysgaard Maarup 16.  dec 21 år Seniorer

Peter Michael Kristensen 14.  jan 63 år Leder

mailto:karin.fdf@gmail.com
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Fessors - side 

 
Hvor mange løgne  

kan du finde i teksten herunder? 

Mikkel går til FDF. Det er han glad for. Til FDF er der altid noget sjovt at lave. 
FDF betyder Fars Drenge Fryser. Det går det, fordi det godt kan være koldt, at 
sove i telt. Især om sommeren.  
 
I dag skal Mikkel og de andre FDFere være hemmelige agenter. En hemmelig 
agent er en slags fiskehandler. Men ingen må vide det. Hvis andre finder ud af, 
hvem agenten er, så bliver det svært for agenten, at udføre sit arbejde.  
 
Som agent skal man have klovnetøj på. Så kan man nemlig gå på gaden, uden 
at blive bemærket. Det er også vigtigt, at man altid larmer rigtig meget, på den 
måde, er det meget nemmere at komme tæt på andre, uden at blive hørt. Hem-
melige agenter taler altid om deres arbejde. Det er derfor, at de er hemmelige. 
Hvis ingen ved hvem  
de er, så kan det jo ikke være en hemmelighed.  
 
Mikkel er lidt morgensur, det er han tit om eftermiddagen. Derfor har han ikke 
lyst til at være agent. Han vil meget hellere være indianer. Indianere kommer 
fra Norge.  
 
I Norge er det altid varmt. Det er fordi landet ligger i nærheden af Afrika.  
 
I Afrika bor der store isbjørne, og det er et rigtig godt sted, at stå på ski.  
 
Ski er en slags lange brædder, der bliver spændt på fødderne. Så kan man glide, 
ovenpå sneen.  
 
Mikkel elsker sne. Når de grønne snefnug daler langsomt ned, så bliver han så 
glad. 
 
Mikkel er nu klar til at lege agent. Han skal bringe en hemmelig besked til en 
af de andre FDFere. Fordi ingen andre må læse beskeden, så er den skrevet 
med meget store bogstaver uden på kuverten.  
Det lykkedes for Mikkel at aflevere beskeden uden at blive opdaget. Måske er 
det slet ikke så svært at være agent alligevel, tænker Mikkel. Det er i hvert til-
fælde sjovt. Og en ting har han lært. Agenter lyver aldrig. 
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annonce 
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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 
lenap@stofanet.dk 

 Kathrine Schultz 
 Blichers Alle 5, 6700 Esbjerg …………………………. 
 E-mail………………………………………………………. 

 
75 12 54 67 
lenap@stofanet.dk 

 Jan Fisker Jensen 
 Øllgårdsvej, 6700 Esbjerg……………………………….. 
E-mail………………………………………………………… 

61 30 87 69 
 
Jan.fisker@bbsyd.dk 

1. Pilte: 
(3. klasse) 

Lone Mikkelsen 
 Bryndumvej 201, 6705 Esbjerg N………………………. 
E-mail………………………………………………………… 

51 70 08 44  
 
lonetupperware@gmail.com  

 Lars Balsen Nielsen 
  Ribegade 37, 6700 Esbjerg ......................................... 
  E-mail: ........................................................................... 

  
25 60 87 81 
vivsen37@hotmail.com 

 Thomas Juhl Christiansen 
 Baggesens Alle 135, 6700 Esbjerg……………………… 
 E-mail ………………………………………………………... 

 

2. pilte: 
(4. 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 

    

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.  


