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Jae, du troede nok ikke der blev landslejr i år… øh næste år, altså i 
2022, men det gør der, og vi vil selvfølgelig gerne med.  
 
Vi har ikke styr på detaljerne endnu, herunder f.eks prisen, men ro-
lig, det kommer der. 
Landslejren er for pilte, væbnere, seniorvæbnere og ledere og den 
afholdes  
 

fra den 6. til 15. juli 2021 
 
Vi vil imidlertid gerne give dig og dine forældre mulighed for at hø-
re lidt mere om landslejren og mulighed for at stille alle de spørgs-
mål i måtte have, så derfor arrangerer vi et par informationsaftener:  
 

For væbnere, seniorvæbnere og deres forældre  
i forlængelse af hverdagslejren: 

mandag den 29. november 2021, ca kl. 19.00  
 
 

For pilte, 1. og 2. pilte og deres forældre: 
onsdag den 1. december 2021, kl. 18.30 

 
 

Landslejren nærmer sig... 
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Landslejr 

Landslejren 2016 
Landslejren, FDF’s allerstørste lejr, er uden tvivl den fedeste lejr jeg nogensin-
de har været på!  
Man kan næsten kun forestille sig det, EN samlet lejr med sammenlagt omkring 
11.500 deltagere, men det skete rent faktisk. Jeg havde aldrig været på en lejr, 
der overhoved kom tæt på, så det var sandt at sige, at det var noget helt specielt. 
Man sov og levede på rigtig spejdermaner, hvor man virkelig kommer helt ud 
og nyder naturen. I den del af lejren hvor jeg boede, tidligere kaldt Seniorcity, 
mødte vi op til en helt tom mark, og simpelthen inden aftenen, havde vi ved 
brug af teamwork fået bygget vores egen sovepladser ud af rafter og reb, og det 
var slet ikke så dårlig endda, da sov vi godt.  

 
Hver dag man stod op, og efter man havde gjort sig klar til endnu en spændende 
dag, skulle altid mødes med hele resten af lejren, til en samlet ceremoni.  
 
Aldrig før havde jeg set så mange mennesker samlet før, og stemningen var som 
ingen andre… mere end 10.000 FDF’ere som allesammen var spændte og gla-
de, det var simpelthen så fedt! 

Artiklen er skrevet af vores seniorleder, Jonas H. Hansen, mangeårigt og erfarent 
medlem af FDF Esbjerg 4. kreds, han har prøvet MANGE lejre.. 
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Landslejr  

 
Hver evig eneste dag bød på tonsvis af sjove aktiviteter. Man kunne tage på 
rundtur i lejren og se og opleve alle de forskellige ting der var at se, sammen 
med at der også var flere kendte person man kunne træffe ved bare at gå rundt. 
Jeg mødte eksempelvis Bubber ved et tilfælde. 

 
Der var også heldags vandreture der bragte en rundt omkring i lokalområdet, 
hvor vi var oppe at se det lokale vandtårn på toppen af en bakke. Solen skinnede 
og det var is og leg da vi ankom.  
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Landslejr 

Man kunne også altid blive hængende i lejren og lave aktivitet med de andre. 
Der var kort sagt ingen mangel på ting at foretage sig. Og stemningen i lejren 
var altid så god, og det var så hyggeligt om aftenen at sidde sammen med sin 
egen, og måske endda også andre kredse og snakke og spille over et lejrbål. Der 
var selvfølgelig også altid nogle tjanser som skulle tages af i lejren, såsom den 
sædvanlige opvask og madlavning. Men stemningen på lejren var bare altid så 
god. 

 
 

Jeg havde først svært ved at få mig selv af sted til Landslejren, men jeg er sim-

pelthen så glad for at jeg kom af sted. Landslejren er nemlig noget jeg ALDRIG 

vil glemme… Nu kommer landslejren 2022, og jeg kan ikke vente med at se 

hvad den kommer til at byde på! 
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Pus- tumlinge 

Den mørke tid er ved at være over os, og vi bruger mere tid på indendørs aktivi-
teter. Det er dog stadig vigtigt med overtøj, der matcher vejret, da vi stadig bru-
ger tid udendørs. 
 
På sidste møde lavede vi græskarlygter, som kan lyse op i mørket. Børnene for-
talte også "skræk"-historier til hinanden. Dog ikke mere uhyggelige, end at der 
også var plads til grin.  
 
I den kommende tid begynder vi at tage årets første mærke. Det bliver spænden-
de. Vi skruer op for volumen, og håber, at vi undgår naboklager.  
Kan nogen mon gætte hvilket mærke, vi har i  
tankerne?  
 
Mvh Puslinge og Tumlinge  

Vi tager mærket for sammen at åbne vores ører for en 
verden af forskellige lyde og rytmer. Gennem rytmiske 
lege styrkes børn og unges rytmiske sans, og de ople-
ver, at de med fokus på fælles puls og tempo kan finde 
på og bygge musik op.  
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Halloween og væbnere 

Vi har hos væbnerne forbedret os til halloween.  
Først lavede vi nogle fede lygter som vi mandagen efter skulle have med ud til 
Marbæk. Der blev malet og kreeret og det var virkelig fedt.  
 
Vi skulle også bruge nogle toiletruller så vi blev nødt til at lave nogle mumier så 
toiletpapiret blev brugt. I kan se på billedet hvor smukke de var.  
 
Turen til Marbæk var også rigtig hyggelig og vi sad i den mørke hytte og spiste 
blodige fingre. De var meget kolde. Men ud over det, fik vi også en lille hapser, 

små mumier bagt i ovnen og svøbt i læk-
ker dej. 
  
Lige pludselig var der en farlig larm 
udenfor og det var heldigvis ikke nogle 
farlige spøgelser, men seniorvæbnerne 
der kom for at skræmme livet af os. 
Det gik nu ikke så galt og de havde også 
varm kakao med. Så de blev hurtig tilgi-
vet. 
 
Den sidste mødeaften i vores halloween 
serie, var at bestige kirketårnet i Jerne 
Kirke. 
Det var mørkt på kirkegården, men da vi 
kom til Esbjergs ældste kirke - den er helt 
fra 1100-tallet - var der lys og hygge 
(uhygge synes nogle).  
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Halloween og væbnere 

 Vi klatrede op af de stejle trapper og mødte et 
fantastisk gammelt ur der står i tårnet.  
Ikke noget med digitale løsninger der. 
 
Helt oppe i toppen hang den store klokke, men vi 
måtte skynde os ned, for hvis vi havde stået ved 
siden af uret da klokken skulle slå – ville vi få ret 
ondt i ørene blev vi fortalt. 
 
Det var super og anderledes at besøge en så gam-
mel  
kirke en mørk og stormfuld nat.  
 

God halloween til alle.  

Anders synes denne leder skul-
le gemmes væk - kan du gætte 
hvem det er? 
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Fødselsdage 

November 

FDF afholder årsmøde mandag den 15. nov. kl 19.00 ved kredshuset. 
Alle medlemmer og forældre er velkomne.  
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 

1. Valg af dirigent 

2. Orientering om bestyrelsens arbejde og om kredsen 

3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget  

4. Valg til kredsbestyrelsen 

5. Valg af suppleanter 

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne 

7. Eventuelt 

Årsmøde i FDF Esbjerg 4. kreds  
- din mulighed for indflydelse 

Arthur Bohn Nielsen 30.  nov 8 år 2.Tumlinge

Lykke Pultz Kragh 29.  nov 10 år 2.Pilt

Inge Sørensen 5.  nov 71 år Leder
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Fessors - side 
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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.  


