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Nytårshilsen  

Et år går på hæld og så tænker man selvfølgelig på alle de gode oplevelser vi har 
haft i 2021 i FDF- eller rettere alle de gode oplevelser vi burde have haft.  
 
Vi kunne heldigvis holde FDF mødeaftener en stor del af året på nogenlunde nor-
mal vis - vi var meget ude og vi passede rigtig godt på hinanden, så det var rigtig 
rart.  
Vi kunne bare ikke holde sommerlejr som vi plejer men vi kunne da heldigvis 
komme på en dejlig spionkredsweekend i Marbæk.  
 
Vi kunne slet ikke afholde vores Sankt Hansfest som vi plejer, det var simpelthen 
for usikkert, men nu håber vi det kan lade sig gøre i 2022, og det vil vi og vores 
økonomi glæde sig til. 
 
Vi satser på at der bliver en sommerlejr for de mindste i Kristi Himmelfarts feri-
en, planlægningen er langt fremme, og i september får vi igen et brag af en 
kredsweekend, lejren er bestilt. 
 
I 2022 har vi også et stort projekt når FDF holder landslejr. Trods Corona og al-
verdens bøvl, så forventer vi at lejren bliver afholdt som planlagt, og det vil sige 
at du godt kan glæde dig til en formidabel oplevelse, sammen med rigtig mange 
andre FDFere. 
 
En stor tak til alle jer ledere, som uge efter uge bruger jeres fritid på at lave nogle 
spændende og udfordrerne mødeaftner. Uden jeres frivillige arbejde, var der in-
gen børn og uden børn ingen FDF.  
I skal blot vide at i gør en forskel!  
 
Stor tak også til bestyrelsen for jeres store arbejde og engagement til kredsens 
bedste. 
Også en stor tak til gutterne der holder vores hytte i Marbæk i gang. 
 
 
 

Til sidst vil jeg sig tak til alle  
store og små i FDF. 

Vi glæder os til et spændende 2022.  
 

Jens Langebæk  
Bestyrelsesformand 

FDF Esbjerg 4. kreds  
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Landslejrminder 

Julsølejr 76 
FRI SÅ DET MÆRKES 
 
På Landslejr i 1976 var vi i Esbjerg 4. kreds indianere, ja du 
læser rigtigt, vi gik med fjer i håret, havde nogle dage indianer-
dragter på som vi havde lavet hjemme i kredsen. Sidst, men ik-
ke mindst, så boede vi i TIPI. Du ved sådan et stort indianertelt 
og vi alle, piger, drenge og lederne sov i samme TIPI, der var 
hængt et tæppe op som rumdeling. Pigerne til højre og drengene 
til venstre (eller var det omvendt).  
Vores stamme hed HJORT.  
Udover Indianerbyen hvor vi boede var der 9 andre byer som 
man kan se på billedet. 
Det var min første Landslejr og jeg syntes at det var spændende med så mange 
FDFere på et sted (der var ca. 11.000). Sjovt at lave mad på bål, synge sammen 
med alle til de store lejrbål (her må jeg sige at jeg følte mig lidt snydt, for der var 
ikke noget bål, men en masse fed underholdning) og jeg kunne blive ved, men 
jeg tænkte, da jeg blev spurgt om jeg ville skrive lidt om lejren til ZEFIREN, at 
jeg ville høre hvad nogle af de andre, som dengang var med fra Esbjerg 4. har at 
sige: 
 
Leif: 
Det var en fantastisk lejr jeg har stadig min lejrbog og March og 
Lejr fra 1976. Jeg blev venner med tvillingerne Jette og Poul 
som var fra Randerslejren og vi holder stadig lidt kontakt.  
Der var brandvarmt om dagen og koldt om natten. Vi blev pla-
get af mariehøns. Om natten gik vi brandvagt med nogen fra 
Randers/Ullerslev kredsene, dem havde vi et godt sammenhold 
med.  
Vi var oppe og bade i et stort badebassin som var lavet til lejren. 
Det var spændende at komme rundt i de andre byer.  
 
Bente:  
Uha, der er mange minder derfra, jeg faldt og fik en hudafskrab-
ning i det halve ansigt og fik rød jod på. Det var vildt at være 
med og møde andre FDFere.  
Jeg mødte Karsten fra Ålborg og vi skrev sammen i mange år 
og jeg havde kontakt med ham da jeg flyttede til Århus. 
Jeg husker at det var meget varmt. 
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Landslejrminder  

Max:  
LL i 76 var min første LL og når jeg tager afsted igen til 
sommer, er det min 10ende af slagsen. Det var også første 
gang at FDF og FPF (drengene og pigerne) var sammen på 
lejr. Jeg husker de store lejrbål som noget af det vildeste man 
kunne deltage i. 11.000 samlet til et lejrbål, det var stort (det 
synes jeg stadig).  
 
At deltage på LL er det største man kan tænke sig i FDF. Her 
føler man, at man er en lille brik i noget kæmpestort. Jeg hu-
sker, at det var en meget varm sommer der kørte vandtankvogne der sprøjtede 
vand på vejene for at få støvet til at lægge sig. Og vi skulle drikke meget væske. 
Aldrig har jeg drukket så mange Tuborg Squash. 
 
Jeg kan kun anbefale, at man giver sig selv den mulighed at deltage i LL til som-
mer og selv mærke den fantastiske ting det er at være på så en stor lejr.  
 

 
Birgit Thygesen  

Væbnerleder 

Link til Landslejren 76, Fri så det mærkes  https://www.youtube.com/watch?v=r2LsQ-MfLzA 

https://www.youtube.com/watch?v=r2LsQ-MfLzA
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Væbnere 

I år blev det ikke til en ordentlig juleafslutning, for Corona kom og lukkede vo-
res sidste jule FDF møder. Men heldigvis fik vi et enkelt møde i december og 
det var der vi kunne kaste os over at få lavet juledekorationer. Vi fik spist mas-
ser af mandariner, som alle skulle være for-pillede, da der var ler på alles fingre. 
 
Vi kastede os over en gammel kendt leg med pebernødder som hedder mus. 
Nogle var rigtig gode til at undgå at finde musen og måtte proppe munden op 
med pebernødder, en enkelt fandt desværre musen med det samme og så var der 
ingen pebernødder til ham, sådan er legen. 
 
Det blev nogle smukke juledekorationer og som i kan se på billedet, hang Betle-
hemsstjernen også i lokalet. Dem havde væbnerne også selv lavet.  
 
Det har været et dejligt år med jer. Vi væbnerledere glæder os til 2022-  
det er så sjovt og spændende at være sammen med Jer.  
 

SES i 2022    
Hilsen væbnerlederne  
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Landslejr 2022 

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

ledere, familier, tanter, onkler, forældre, internationale venner – og 
alle andre. 
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Julebesøg 

I december måtte vi slutte lidt brat da corona igen gav os lidt udfordringer, så 
derfor blev det ikke til den fælles julefest vi alle havde glædet os til.  
Så derfor besluttede lederne at de ville ud og sige glædelig jul til alle FDFere i 
kredsen.  
 
Så lige pludselig stod tumlingelederen for døren med en lille pose. Det var ikke 
alle der var hjemme, så de steder blev posen hængt på døren med en lille FDF 
hilsen.  
Alle ledere der var på rundtur kom rigtig i julestemning, men næste år, nej i år 
2022, så vil vi til jul alligevel håbe at vi kan holde en julefest, der vil stå blæst 
om i mange år.  
 
Men inden da, i februar 2022, så skal vi holde fastelavnsfest og det tror vi på vi 

må, enten det bliver 
indendørs eller vi  
bliver nødt til at gøre 
det udendørs.  
 
Vi får se hvad corona 
beslutter men det kan 
du læse mere om i fe-
bruar nummeret af  
ZEFIREN.                                                                                                                     

Hvornår kan du komme til FDF igen???? 
 

Vi forventer at væbnerne starter  

mandag den 10. januar 2022 
 

og at puslinge, tumlinge og pilte starter igen 

onsdag den 12. januar 2022 
 
 

Men gå ind på FDFs facebookside og tjek om der er ændringer, for intet 
er sikkert i denne verden. 
 

FDFs facebookside hedder  FDF - Esbjerg 4. kreds 
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Helligtrekonger 

3 vise mænd fra Østerland 
 
 
 
Vær lillebror og søster kan 
her se den nye stjerne. 
De vise mænd fra Østerland, 
de så den i det fjerne. 
Og Kasper, Melchier og 
Balthasar 
ankom på hver sin dromedar. 
 
Her ser du, hvad de vise så 
med henrykt hjertesvimlen. 
Her kan du også pege på,  
hvor stjernen står på himlen 
Og Kasper, Melchier og Balthasar 
red til og dromedarerne bar. 
 
Men kong Herodes råbte: ”Nej” 
med vrede alle mødtes 
for når den stjerne viser sig, 
så skal en konge fødes. 
Og Kasper, Melchier og Balthasar 
var meget langt hjemmefra. 
 
Herodes skriger, han er gal; 
”Her hersker jeg alene”. 
Han tramper nu med sin sandal 
i gulvets sorte stene. 
Og Kasper, Melchier og Balthasar 
de tav, og han fik intet svar. 
 
Herodes gav de vise guld. 
De gættede sammenhængen 
og vidste, han var ondskabsfuld 
og ville myrde drengen. 
Så Kasper, Melchier og Balthasar 
sa’ intet om hvor drengen var. 
 
 

De vise mænd med posen fuld, 
de gjorde som de ville. 
Og myrra, røgelse og guld 
blev ofret til den lille. 
Ja Kasper, Melchier og Balthasar 
gav guld til barnets mor og far. 
 
Så drog de vise mænd mod øst. 
Herodes hørtes klage. 
Herodes skreg med tordenrøst: 
”Oh, gid de kom tilbage”. 
Men Kasper, Melchier og Balthasar 
fik han dog ingen postkort fra. 
 
Ja, guld fik himlens kongesøn. 
Hvorfra! Det må formodes,  
at guldet var de vises løn 
og stammede fra Herodes. 
Og Kasper, Melchier og Balthasar 
fik gjort Herodes godt til nar! 
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Fødselsdage 

Januar 

Ferdinand Bohn Nielsen 10. Jan 11 år  2.Pilt

Laura Schultz 14. Jan 11 år  2.Pilt

Dortea Hellmann 4. Jan 38 år  Leder

Lone Mikkelsen 16. Jan 57 år  Leder

Max Ahrendsen 29. Jan 61 år  Leder

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  



11 

 

 

Fessors - side 
 

Til at male på en regnvejrsdag... 
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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.  


