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I 1971 startede en nu 50 års gammel tradition, som vi i FDF E.4 er meget stolte 
af og som vi i FDF er blevet lidt afhængige af, idet det generer et pænt overskud 
til vores arbejde i FDF til gavn for børn og unge i Østerbyen. 
 
I de første år lavede vi et par boder og lidt underholdning, hvad vi nu kunne få 
og helst uden honorarer til aktørerne. Dengang havde vi i FDF et godt tambur-
korps som medvirkede hvert år. 
Nu er setupet meget større, vi indkøber underholdning og opstiller ca. 15 boder, 
for både børn og voksne. 
 
Senere i forløbet blev vi en del af Esbjergs sommerunderholdning og fik således 
et mindre tilskud fra kommunen til underholdning. Dette blev dog frataget os 
efter nogle år. 
Gennem tiden har vi haft mange forskellige båltalere, meget tit borgmestre og 
politikere, her kan nævnes: Henning Rasmussen., Flemming Bay, A.K. Nielsen, 
Johnny Søttrup og Jesper Frost Rasmussen og regionsformand Stefanie Lose har 
også været båltaler, et par folketingsmedlemmer og ministrere bl.a. Per Hække-
rup. 
 
Underholdning har der været meget af gennem årene, mange har været igennem 
Lergravsparken, som en begyndelse på deres karriere, bl.a. Lasse og Matilde, 
Trine Gadeberg og Country Lise. 
7- kanten Varde har ligeledes været her, som optakt til deres sommerspil og vi 
har haft besøg af mange forskellige musikkorps. 
 
Et par gange har vi haft helikopter besøg og faldskærmsudspring med springere 
fra Varde Faldskærmsklub. 
Et år havde vi besøg af hele besætningen fra Skoleskibet Georg Stage, hvor så 
kaptajnen holdt båltalen. 
Vi er mange der har været tilknyttet i alle eller de fleste af årene siden start. 
 
I år kan vi minimum glæde os til Vardegarden, noget børneunderholdning, og et 
band: Charlotte Mai Duo, som spiller dejligt musik fra scenen. Vores båltaler 
bliver i år: Folketingsmedlem Anders Kronborg. 
 
Da vi nu i 2 år ikke har kunnet afholde vores Sct. Hans fest, håber vi at rigtig 
mange vil finde vej til Lergravsparken og holde Sct. Hans sammen med FDF.  
 

Vi glæder os til festen. 
Thomas Staal 

 

50 års-jubilæum i Lergravsparken  
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Tovværksarbejde er en af de lidt sværere discipliner når man er væbner, 
man skal være dygtige og det kan i tro vores væbnere er blevet. For at øve 
rigtigt og for at lave noget der kan bruges til noget, gik væbnerne i gang 
med at fremstille kryds og bolle spil af tovværk og sten.  
Først skulle der måles ud og det skulle være helt nøjagtigt. 4 stykke tov af 
30 cm- Derefter var det tid  til at lave 8 franske taklinger. 
Efter et par forsøg bliv alle rigtige gode til det. Nogle af pigerne var lidt i 
tvivl om hvad farve de franske taklinger skulle være, men det blev også 
løst.  
Så var det tid til måle arbejde og at lave 4 krydsbesnøringer med tømmer- 
stik og dobbelt halvstik .  
Der er ingen der nu er i tvivl om hvordan  den slags knob bindes.  

 
Derefter var der malerarbejde 
som skulle i gang, så stenene 
der skulle bruges blev rigtig 
flotte. 
Der er helt sikkert nogle 
forældre eller søskende der 
bliver udfordret i et spil kryds 
og bolle.  
Forresten er vi også blevet gode 
til at gå efter kompas.  

Væbnere /seniorvæbner 
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Pus- tumlinge  

Puslinge/Tumlinge holdet har været på løb i nærområdet.  
Over 2 onsdage udforskede vi området omkring kredshuset og skabte vores eget 
løb.  
Den første onsdag delte vi holdet i 2.  
Hvert hold fik nu til opgave, at udlægge poster og fotografere stedet. Børnene 
var rigtig gode til at blive enige om placering, holde et vågent øje med trafikken 
og snakke om alt mellem himmel og jord.  
Til slut mødtes vi i kredshuset og afsluttede aftenen med at 
bede fadervor. 
Næste onsdag skulle børnene bytte rute. Ved at se på de fotos, 
som den anden gruppe havde taget, skulle de nu finde ud af, 
hvor de andre havde været. Og det gik over all forventning.  
Et hurtigt blik på fotoet, stedet var genkendt og vips var de 
afsted.  
Vi var tilbage i kredshuset i god tid til at nå et par sange i Sille 
og Sigurd sangbogen før farvel. 
Kan jeres forældre mon også genkende lokationerne?  
De kan prøve! 
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FDF sommerlejr 

I kan godt begynde, at glæde jer!  
 
Det er alt for længe siden, men nu skulle det være ganske vist. Sommerlejren er 
tilbage. Vi har hørt om "de stores" Landslejr, men resten af os skal da ikke sny-
des.  
Derfor må i godt sætte et stort kryds i kalenderen d. 26. til 
29. maj (Kristi Himmelfartsferien.) Her har vi nemlig lejet 
Degnetoften i Vester Vedsted, og vi glæder os til at invite-
rer til mini-sommerlejr. Lejren er primært for puslinge/
tumlinge og pilte, der ikke skal på landslejr.  
 
Men skulle der sidde nogle pilte/væbnere/seniorer, som 
bare ikke kan få nok af FDF og lejr, så finder vi nok også 
plads til jer. 
 
For mange, vil dette blive den første FDF sommerlejr. Og 
det kan i godt glæde jer til. På lejr er der nemlig masser af 
tid til alt det bedste som FDF fællesskabet har at byde på. 
Leg, venskab, oplevelser, natur, fordybelse, sang, gode 
historier og nye færdigheder. 
Invitationerne kommer snart med flere detaljer. Og hvis i 
vil vide mere om at være på lejr, så spørg jeres ledere, el-
ler nogle af de lidt større børn, der har prøvet det. 

 
Vi glæder os!  

Hilsen mini-lejr udvalget. (Berit, Lena og Dortea) 
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Væbnere 

Flotte hjemmelavede trøjer  
og flotte væbnerpiger 
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Landslejr 1986 

I telt, i telt, i telt, i telt i 1986 
Det var ligesom en slag kampråb på den første Landslejr jeg var med på, det var 
i 1986.  
Dengang skulle vi vandre til lejren, altså ikke helt fra Esbjerg, men alle skulle 
ankomme til fods og så havde vi en overnatning undervejs hvor vi skulle sove i 
bivuak.  
Inden lejren havde vi fået en venskabskreds som vi skulle bo ved siden af på 
lejren. Vores venskabskreds var fra Sanderum på Fyn. Det var rigtig fedt at mø-
de nye FDF-venner og vi mødtes med dem efter lejren på gensynsweekender og 
nogen af dem så vi også igen senere da vi begyndte at tage på seniorkurser. 
Vores lejrplads skulle vi selv bygge op. Vi sov i telt og vi var heldige at vi hav-
de vores store ”cirkustelt” med. som vi kunne være i tørvejr eller sol 
kygge i, så vi behøvede ikke at bygge helt så meget som andre gjorde. 
Noget af det det gjorde størst indtryk var nok de stor lejrbål hvor alle lejrens 
deltagere samledes foran den store scene og den store gudstjeneste hvor lejr-
bålspladsen var indrammet af alle kredsenes faner.  
Jeg har siden været med på Landslejr i 1991, 1996, 2001 og 2006. Og nu glæder 
jeg mig til at skulle afsted igen i 2022. Landslejr er en helt speciel oplevelse, 
Det er fest og farver, leg og sjov men også tid til stille stunder og fordybelse. 
Det er fællesskab og kammeratskab og bare en fed oplevelse.  

PS. Måske man kan se nogle ledere i en yngre udgave på nogle af billederne   
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Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Babysalmesang i april: Tirsdag kl. 09.30: 
5. april 
Grundtvigskirken inviterer til babysalmesang, hvor vi 
synger salmer, børnesange, danser og leger sanglege i 
samarbejde med musikpædagog, Kathrine Smitshuysen, 
og kirke- og kulturmedarbejder, Michelle Føns Staal. 
 
Babysalmesang i Grundtvigskirken er et gratis tilbud til 
jer med spædbørn i alderen 0-12 måneder.  
Ingen tilmelding - du møder blot op.  
Der er altid kaffe/the og frugt til dig. 
 
 
 
Torsdag den 28/4 kl. 17.00:  
Spaghetti-gudstjeneste – Dåbsjubilæum. 
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 25/4 kl. 12.30 på  
7611 9600 eller til kordegn, Jens Peter Kristensen, på følgende mail: 
JPK@KM.DK 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. 
 
 
 
Onsdag den 20/4 kl. 17.30: 
Brætspilsaften 
Vi spiser aftensmad.  
Efter maden er der brætspil på programmet til 
dig, der ønsker at komme lidt ud, møde nogle 
mennesker og skabe nye bekendtskaber. 
 
Aftensmaden inklusiv én vand koster 35,-kr.  
 
Der er tilmelding grundet madbestilling senest 
fredagen før til Michelle Føns Staal følgende 
mail: 
michelle@grundtvigskirken.dk  

http://www.grundtvigskirken.dk
mailto:JPK@KM.DK
mailto:michelle@grundtvigskirken.dk
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KONTINGENT FORÅR 2022 
Så er det tid til at betale kontingent.  

Du kan betale ved at overføre kr. 300,00 til  
 

kto. 0872 0002007339  
eller  

overføre via mobilepay til nr. 67 540. 
 
Kontingentet skal være indbetalt senest 10. april 2022 
                 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  

 

Fødselsdage 

April 

Felix – et egern,  
skovbørnenes bedste ven  

 
Han er Fræk og nysgerrig. Vil undersøge alting, piller i 
alting og er overalt. Han er altid der, hvor tingene sker.  
Han ser alt, og hører alt, og han havner ofte i uheldige 
situationer.  
Felix er charmerende og kærlig, men i bund og grund er 
han en lille bangebuks. 

Felix 4 4 6  år Mascot

Asta Vestergaard 20 4 11 år 2.Pilt

Jonas Holm Hansen 5 4 21 år Seniorer

Jesper Riisager Kristensen 21 4 36 år Leder

mailto:karin.fdf@gmail.com
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Landslejr 2022 

Sommeren er på vej og vi glæder os til at komme på FDFs store landslejr.  
Lige nu er der tilmeldt ca. 10.000 FDFere, og selv om det lyder af mange kan der 
sagtens nå at komme flere, måske også dig.  
Det bliver spændende.  
 
Vi skal bo i  

Den Mystiske Jungle: Labyrinthia 
fra den 6. juli til den 15. juli 

 

Vi, Esbjerg 4. kreds får vores egen lille lejrplads hvor 
vi vil indrette os rigtig hyggeligt. 
Som naboer får vi, FDF Bramming, FDF Darum, FDF 
Esbjerg 1 Sædding, FDF Esbjerg 2 Midtby, FDF 
Esbjerg 3 Jerne, FDF Esbjerg 7 Kvaglund, FDF 
Hjerting, FDF Tjæreborg og FDF Vejen  som også 
skal bo i Labyrinthia.  
 
Læs om ”Den Mystiske Jungle” bagerst i ZEFIREN, 
på side 12. 
 

 Loppemarked til Sct. Hans 
Med stor succes har vi i en del år haft loppemarked ved 

Sct. Hans i Lergravsparken. 
Det vil vi gerne blive ved med, og har derfor brug for alt hvad 
du og dine forældre har, som i ikke mere kan/vil bruge, men 
som andre evt. kunne få glæde af. 
 
Det gælder dog ikke store ting som møbler da vi ikke kan hånd-
tere det på så kort tid som vi har, men nips, legetøj, pynteting, 
gryder, potter, pander, vaser og det du lige fik købt, men aldrig 
brugt. 
 
Alt kan afleveres på mødeaftenerne til din leder, og er der  
meget kan vi lave en aftale om at afhente hjemme hos dig. 
  

  På Sct. Hansudvalgets vegne  
  Birgit 6177 8293 
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Prisen på E 4.s Landslejr er 1600 kr.  
 

for 10 dage med alt program, mad, telte osv, alt det der 
skal til for at gøre en rigtig spændende og god lejr. 
 

Vi håber på at i forældre vil køre os til Sletten i bil - og vi 
vil vist måske også gerne hentes igen… 
 

Vi sender et deltagerbrev ud senere til jer der skal med. 
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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.  


