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God jul til jer alle  

Juleaften, det er den aften, hvor nissen sidder på loftet og spiser sin 
julegrød, huset dufter af andesteg, børnene tæller forventningsfuldt  
timer, og familier samles fra fjern og nær, alt i mens juletræet med sin 
pynt står og venter pænt på, at vi får begyndt. 
 
Juleaften, det er den aften, hvor julemanden stadig kysser mor, og hvor 
han forelsket spørger hende, om de ikke igen skal flette deres julehjerter 
sammen, og hvor juleglansen stråler højt fra træets grønne top. 
 
Men juleaften er også den aften hvor vi fejrer Jesu fødselsdag, som du jo 
nok husker, og det er ikke en hr. hvem som helst der har fødselsdag 
denne aften - men det ved u jo... 
 
Jesus' fødselsdag fejres overalt i verden  
med salmer, specielle gudstjenester,  
festlige måltider og gaver den 24. decem- 
ber, og juledagen den 25. december, der så  
er selve Jesus fødselsdag, mener de kloge. 
 
Vi ved bare at julens budskab er det  
vigtige som vi skal glæde os over og leve  
efter. 
 
Glædelig jul til jer alle 
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Hverdagslejr 

Hverdag og fest ved væbnerne  

 

Den første søndag i advent mødte 8 friske FDFere i kredshuset, kl. 15, for at 

hygge og forberede mandag aften hvor forældrene var inviteret til aftensmad og 

en orientering om FDFs store oplevelseslejr i sommeren 2022, på Sletten ved 

Himmelbjerget, nemlig Landslejren 2022. 

 

Vi startede med at få os etableret i lokale 5 - de 5 piger. Det blev et rigtig hyg-

geligt rum og efter 5 minutter så det ret hjemligt ud.  

Så skulle der besluttes om hvad vi skulle have til aftensmad og hvad der skulle 

med på madpakken næste dag og endelig hvad 

vi ønskede at servere for familierne, når de 

kom.  

Derefter gik handleturen i gang og der blev 

holdt skarpt øje med priserne og der var kon-

stant tlf. kontakt mellem de to grupper så der 

blev købt det rigtige i de rigtige butikker.  

Godt mobiltelefonen er opfundet for det var et 

nyttigt redskab. Ellers er aftalen, at når vi hyg-

ger og er til FDF så har vi en lille kasse til tele-

fonerne, så vi ikke bliver forstyrret af omverde-

nen.  

 

Vi hjalp hinanden med at lave aftensmad og 

vaske op og derefter gik 

vi i gang med at spille et 

spil hvor der både skulle 

bruges hjerne og krop. 

Birgit opfandt en helt ny 

måde at lave armbøjnin-

ger på.  

 

 

Det var hygge, men kl. 21. 00 var det tid til 

tandbørstning og ca. ½ time efter var der ro i 

rum nr. 5. 
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Væbnere og seniorvæbnerne har været i EFI hallen for at prøve kræfterne af i en 

omgang kegling. Det er ikke så let som det lyder, men efter et par forsøg blev det 

helt godt, der var flere der ramte keglerne. 

Lederne skal øve sig noget mere, væbnerne og seniorvæbnerne var langt bedre. 

Hverdagsslejr  

Da kl. var 6.15 ringede vækkeuret og vi kom op i ro og 

mag og sad alle ved morgenbordet kl. 7.00.  

Og derefter var det tid til at tage i skole.  

Alle kom flot afsted med de gode madpakker de hver i 

sær havde smurt.  

 

Efter skole gik vi i gang med at forberede aftenen. Vi 

havde verdens bedste kartoffelskrællermaskine med 16 

hænder. Bordet blev dækket, medisteren stegt og Jeppe 

viste fantastiske evner i at styre en middag for 18 perso-

ner. Godt gået.  

Der blev også leget, samlet og pakket julegaver og så 

stod de øvrige ledere klar med et spændende oplæg om 

FDFs Landslejr 2022. 

Læs mere om det andet sted i bladet. 

Det var en dejlig hverdagslejr og vi glæder os til at få 

forrygende mandagsmøder resten af året og håber og 

ønsker at i alle tager med på Landslejr. 

Lederne 

Væbnerne ruller kuglerne, øøhh bowl.. nåe nej kegler… 
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BUSK 

Mandag den 1. og onsdag den 3. november blev der afholdt  
BUSK gudstjeneste i Grundtvigskirken. 
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke. 
BUSK er blevet indført af kirkelige børne- og ungdomsorga- 
nisationer, for at sætte fokus på børn og unge i kirken.  
 
Det var et par dejlige aftener med mange deltagere, og fantas- 
tisk optræden af de medvirkende, selv om de ikke havde øvet 
sig - det var lige fra bladet, flot. 
 
Der deltog både FDFere, De Grønne Pige- 
spejdere og en del konfirmander, og så  
var der også en hel del forældre, skønt. 
 
Tak til kirken og Jane præst for en god,  
indholdsrig og sjov gudstjeneste. 
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BUSK 
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Grundtvigskirken 

Søndag 12/12 kl. 10.00: Gudstjeneste og Julefest. 
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup med deltagelse af 
Rørkjærkoret. 
 
Tirsdag 21/12 kl. 10.00 - 10.45:  
Juleafslutning for Rørkjær Skole: 0. - 3. klasse. 
                                                 
Tirsdag 21/12 kl. 11.00 - 11.45:  
Juleafslutning for Rørkjær Skole: 4. - 6. klasse. 
 
Tirsdag 21/12 kl. 12.00 - 12.45:  
Juleafslutning for Rørkjær Skole: 7. - 9. 
klasse. 
 
 

 
 

 
 

 
 
JuleGudstjeneste 
Gudstjeneste lillejuleaften den 23. december kl. 16.00 til  17.00  
 
 
Juleaftensgudstjenester 
 
Klokken 13.00:  
Juleaftens familie- og børnegudstjeneste ved Willy Christiansen. 
 
Klokken 14.30:  
Juleaftensgudstjeneste ved Jane Marie Sognstrup 
 
Klokken 16.00:  
Juleaftensgudstjeneste ved Jane Marie Sognstrup. 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

http://www.grundtvigskirken.dk
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Landslejr 2022 

 Mandag den 29. november 2021- lige efter væbnernes hverdagslejr, var 
forældrene indbudt til at høre lidt mere om FDFs landslejr 2022, og onsdag den 
2. december var piltenes forældre også indbudt til et lille møde i kredslokalerne 
for at høre - og ikke mindst - spørge til landslejren 2022. 
Sådan en landslejr er noget af en mundfuld, der forventes mere end 10.000 
deltagere, og man kan sige det er noget af en satsning i denne coronatid. 
 
Lejren ligger imidlertid midt om sommeren hvor pandemien har ringe kår, og 
derfor forventer, håber og tror vi alle på at lejren kan gennemføres. 
 
Nu er det jo ikke kun et spørgsmål om corona, du skal jo også have lyst til at 
deltage, og dine forældre skal vide hvad det er for en størrelse sådan en landslejr, 
den er jo heller ikke gratis - desværre. 
Men i år, altså til næste år, er der mulighed for at dine forældre kan komme med 
på lejren, og endda bo på kredspladsen sammen med alle de andre FDFere, også 
selv om de ikke er FDFere. Det kræver selvfølgelig at man er indstillet på at 
deltage i lejrlivet på lige fod med vi andre, det er altså ikke en dovneferie, men 
har du/I lyst, så er i hjertelig velkomne. Hør mere herom senere. 
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Fødselsdage 

December 

TILLYKKE  TILLYKKE TILLYK 
 
ZEFIREN ønsker Johanne og Birgit tillyk-
ke med jubilæet, de har nemlig begge væ-
ret i FDF Esbjerg 4. kreds i 50 år… 
Ja, man ser det jo ikke, men det passer 
Birgit startede som barn i 1971 i kredsen 
og Johanne startede som leder samme år, 
og har været leder i kredsen hvert eneste 
år lige siden - og hun, ja de begge, er sta-
dig i kredsen. 
Der er tre buketter siger du… jamen det er 
fordi Niels også har været i kredsen i 50 år 
men han kunne ikke være på billedet. 

ZEFIREN ønsker at alle decemberbørn må have en rigtig 
god fødselsdag med masser af gaver og en dejlig fest. 

 
ZEFIREN ønsker også alle læsere en rigtig god jul og et 

godt, lykkebringende nytår.  
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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.  


