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Fastelavnsfest 2022 

 
 
 

Så er det tid, hvor vi skal have kåret kredsens  
Kattekonger og Dronninger 

 

Det foregår ved kredshuset i Dramasalen 

Onsdag d. 23-02-2022 

kl.18.30-20.00 

Vi skal også have kåret de bedste udklædte, så find det bedste 
og de sjoveste udklædninger i har og kan finde på. 

 
 

De bedste Fastelavns hilsner fra 

Lederne 
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Landslejrminder 

FRI SÅ DET MÆRKES 
Forleden fik jeg spørgsmålet: ”Hvad husker du fra Landslejren 1976?” 
Min første svar var: ”Ingenting, nul, zero, nada, nothing”. ”Det er 45 år siden!” 
Men i samme øjeblik var filmen allerede begyndt at køre på indvendig side af 
øjenlågene og jeg kunne tilføje:  
”Jeg husker at det var varmt, meget varmt, vi var indianere, vi boede i Tipi, vi 
havde det sjovt, der var noget med nogle frimærker og så var det en af de bedste 
sommerlejre jeg nogensinde har været på…..”  
 
Det viste sig at sommeren ’76 skulle blive den varmeste, længste og, for mit ved-
kommende, den mest fantastiske sommer i mands minde. Lige fyldt 15, med ud-
sigt til 7 ugers skoleferie, startede sommeren for mig med en kæmpe Sankt Hans 
fest i Lergravsparken.  
Det meste af ugen gik med forberedelse, opsætning af boder, indsamling af ge-
vinster, bygge tømmerflåde, selve festen den 23. juni og så oprydningen bagef-
ter. Vi sov på pladsen om natten, officielt for at holde vagt, men i virkeligheden 
var det fordi vi havde det rigtigt sjovt, vi elskede at være sammen og så det var 
jo lidt ligesom at være på sommerlejr.  
 
Det var ugen op til DGI’s Landsstævne i Esbjerg Byen sitrede af sol, varme, glæ-
de og forventning med farve-fjernsyn fra Esbjerg Stadion i den bedste sendetid. 
Jo der var lagt op til en kanon sommer det år. 
 
Det næste højdepunkt, allerede ugen efter, var landslejren. Vi skulle være india-
nere og bo i Indianerbyen. Der var en del forberedelse, blandt andet skulle vi 
selv sy vores indianerdragter, med frynser på ærmer og ben, halskæde med bjør-
neklo og pandebånd med ørnefjer samt mokkasiner. Det voldte en del besvær og 
selvom vi havde den største respekt for den oprindelige indianer befolkning, så 
var vi nogle der måtte ty til bar-fods modellen og pandebånd fra Legoland. 
 
Selv om jeg nu har brugt et par dage på at få gang i minderne, er det ikke lykkes 
mig at fremkalde konkrete begivenheder eller anekdoter. Jeg har fundet nogle 
uskarpe papirfotos frem fra gemmerne.  
De er taget med datidens populære Kodak Instamatic kamera, som jeg sikkert fik 
i konfirmationsgave, men uden den fjerneste anelse om hvad fremtiden ville 
bringe af mobiltelefoner og megapixels. 
Uanset uskarpheden og det faktum at jeg ikke kan huske alle navnene på dem 
som er på billederne, så får jeg alligevel et flashback til de dage i juli ’76, hvor vi 
rendte rundt, udklædt som indianere, i hvert fald lidt af tiden, for det meste i so-
len i bar mave og bøllehat, hvor vi sov i Tipi, lavede mad på bål, hvor vi sad 



5 

 

 

 

 

 

Landslejrminder  

brandvagt på de varme aftener og i de lyser nætter og snakkede fortroligt om  
kærester og fremtid, hvor vi nød fællesskabet uden at tænke over det.  
Vi var der bare, vi bidrog med det vi havde og vi fik det 10 fold igen.  
Selv om det var et lidt falmet foto, så synes jeg at jeg kunne lugte røgen fra bå-
let, høre lyden af grin og skrig fra vandkamp, smage støvet og i et splitsekund at 
være en del af en broget flok unge mennesker fra Esbjerg, der bare levede i nuet 
og havde en skøn og ubekymret tid sammen. 
 
Det jeg måske husker bedst er de store samlinger der var både til Søndagsandag-
ten, men også til de fælles lejrbål hvor alle 10.000 deltagere mødtes og sad på 
Slettens skråninger og lyttede de mange indslag. Vi holdt hinanden i armene og 
sang sange fra March & Lejr og råbte hu-hej-vilde-dyr-små-elefanter-på cykel-
styr. Det lyder altså ret godt når man er så mange. Der sad man som én ud af 
10.000 og følte sig som en del af noget meget større.  
 
Jeg har altid været lidt nørdet med March & Lejr – jeg har stadig alle eksempla-
rer fra min aktive periode i E4 fra 1972 til 1983. 
 
I 1976 blev der skrevet et par nye landslejrsange. 
En af dem: ”Nu samles alle her ved Lejrens bål…” blev en schlager det år og 
mange år efter. Det vil ikke undre mig om sangen stadig findes i M&L 2021. 
Sangen er indbegrebet af landslejr og fællesskab og så har den en fin lille hen-
tydning til landslejrens motto det år: Julsølejren - Fri så det mærkes.   
 
Jeg havde i mange år et postkort fra landslejren hængende på min opslagstavle. 
Det forestillede en samling frimærker. På hvert frimærke var en illustration af de 
forskellige byer som lejren var delt op i.  
I øverste række var vores frimærke: Indianerby.  
Jeg har altid syntes at koblingen mellem motto og logo var genial. Ordspillet er 
godt tænkt.   
 
Der opstår altid et tomrum når man kommer hjem fra en god lejr. Det er som om 
at alt det gode man lige har oplevet skal bundfælle sig i sjælen og overvinde 
trætheden og tristheden over at det er slut, samt den lille frygt for aldrig igen at 
komme til at opleve noget så sjovt.  
 
Dette tomrum oplevede jeg ikke efter landslejren det år fordi der senere på som-
meren var endnu en sommerlejr i vente med poge og pilte (som det hed den-
gang).  
Men det er en anden historie….  
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En eftertanke. Jeg var FDF’er i Esbjeg 4.kreds i mere end 10 år af mit ungdoms-
liv. Det var nogle fantastiske år, som jeg ofte tænker tilbage på. Jeg nåede kun en 
enkelt landslejr på fuld tid (den i ’81 var jeg der kun nogle dage), men i forhold 
vores egne fantastiske sommerlejre i E4, så var det jo specielt at komme på 
Landslejr. Især på grund af størrelsen.  
 
At samle mere en 10.000 mennesker i 10 dage og give dem en oplevelse for li-
vet, det er meget stort. Det skulle alle mennesker have lov til at opleve. 
 
Jeg tror at det er den slags oplevelser man kan tænke tilbage på når livet bliver 
lidt betrængt. Så kan man lige suge lidt grundvand, genvinde lidt styrke og  
komme videre.   
 
 
Tak for spørgsmålet! 
Kh. Carsten 
 

 

Landslejrminder 
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Landslejr 2022 

 

Den 6.-15. juli 2022: FDF Landslejr 2022 
• FDFs fælles landslejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniore-

re, ledere, familier, tanter, onkler, forældre, internationale venner 
– og alle andre. 
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Endelig kom vi i gang med at holde FDF møder og det havde vi også trængt til 
længe. Desværre har der i januar måned konstant været nogle der blev ramt, men  
vi håber at det nu ebber ud.  

Onsdagsholdene - tumlinge og pilte - fandt 
bålfadene frem og gik i gang med at bage 
de lækreste snobrød. Det er de nemlig gode 
til. De kan opskriften og håndelaget med at 
sno dejen rigtig rundt om pindene. 
Den dejlig røgluft sved i øjende og tøjet fik 
en god duft at sommerlejr. 
 
Det var en dejlig aften under stjernerne og 
det var rigtig dejligt at komme lidt tættere 
på lejrlivet. 
 
Forældrene fik jo også nogle dejlige 
duftende børn hjem -oven i købet med røde 
kinder.  
 
 
 

Mandagsholdene - væbnere og seniorer - har været ude og finde flaskeposter 
som var blevet kaste ud med en luftballon som fløj over hele landet, for at give 
besked om landslejren. Vi fandt vores ved Lergravssøen. 
 

 
Men vi har også været ude og skyde i EFI hallen  
og vi fik en rigtig god instruktion. 
 
Det var der rigtig mange der var gode til, især 
væbnerne var gode til at ramme plet. 
 
Det kneb lidt for nogle af lederne men de har jo 
heller ikke så gode øjne mere...  
 
Fin mandag aften. 
 
Nu glæder vi os rigtig til at FDF møderne bliver 
almindelig igen med glade børn og gode 
aktiviteter.  

FDF er i gang efter Corona 
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Babysalmesang i februar:  
Tirsdage kl. 09.30: 1/2 – 8/2 – 22/2 
 
Grundtvigskirken inviterer til babysalmesang, hvor vi synger sal-
mer, børnesange, danser og leger sanglege i samarbejde med musik-
pædagog, 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 
 
 
Fastelavns-Spaghetti-gudstjeneste 
Torsdag den 24/2 kl. 17.00:  
 
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 21/2 kl. 12.30 på  
76 11 96 00 eller til kordegn, Jens Peter Kristensen, på følgende 
mail: JPK@KM.DK 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. 
 
 
Brætspilsaften 
Onsdag den 2/2 og onsdag den 2/3 kl. 17.30: 
 
Vi spiser aftensmad. Efter maden er der brætspil på pro-
grammet 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 eller via sms på 40 15 07 03. 
 

Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

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

Februar 

Støt FDF Esbjerg 4. kreds 
og få skattefradrag for din donation 

 
Som privatperson kan man få skattefradrag for hele beløbet - i 2021 er beløbet 
max 17.000 kr. 
Ægtefæller kan hver opnå dette fradrag, og man kan godt indbetale ad flere 
gange i løbet af året. 
 
FDF indberetter dit bidrag til Skat, under forudsætning at du oplyser dit cpr-nr. 
(eller cvr-nr., hvis der er tale om en virksomhed). 
 
Husk at du kan angive om du ønsker at støtte et bestemt formål, fx en FDF-
kreds, FDFs internationale projekt eller lignende. 

Se mere på FDFs hjemmeside: https://fdf.dk/om-fdf/hvad-er-fdf/stoet-fdf  

Jeppe Juhl Christiansen 25. feb 6 år 1.Tumling

Valdermar Lind Mortensen 15. feb 8 år 2.Tumlinge

Caroline Scherning Christensen 28. feb 9 år 1.Pilte

Bogvsawit Jørgensen 26. feb 11 år 2.Pilt

Gry Bittoft Svendsen 12. feb. 13 år 1.Væbner

Katrine Schultz 28. feb 14 år 3.Væbner

Benjamin Noah Hellmann 3. feb. 15 år Sen. Væbner

Thomas Juhl Christiansen 16. feb 15 år Sen. Væbner

Berit West Pedersen 24. feb 46 år Leder

Erik Lauridsen 28. feb 68 år Leder
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FDF 

Fessors - side 
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annonce 
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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


15 

 

 

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.  


