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Foråret er på vej 

Det ser ikke ud som om vi skal have mere sne og rundt omkring i haverne er der 
også begyndt at være hvide pletter med vintergækker og også de gule erantis og 
krokus er begyndt at finde vej om af den sorte jord.  
 
Det er herligt at foråret er på vej, men der kommer også masser af gode FDF op-
levelser. Vi skal være ude og lave bål og alt det andet vi kan bruge aftnerne til og 
så er der også sommerlejrene man kan glæde sig til.  
 
Forår og sommer er fest og farver. Det er lige det vi trænger til efter en kold og 
kedelig vinter med corona, hvor vi har været lukket inde alt for meget, i vores 
eget selskab.  
 
Det er også nu vi skal til at forberede Sankt Hansfesten i Lergravsparken. Det er 
nu halvtredsindstyvende gang (50.) vi skal stille boder op, sælge pølser og se det 
flotte Sankt Hansbål glide stille ud på søen, i den stille aften.  
 
Det har været to trælse år hvor det ikke har været muligt at holde den dejlige fest 
for alle byens borgere. Men nu er bestyrelsen i FDF E4 gået i gang og der bliver 
brug for alle frivillige kræfter. 
 
Skulle der være nogle forældre der har kontakter til nogle virksomheder der har 
lyst til at levere et par gaver til vores tombola, så kontakt lige Thomas, så er vi 
straks klar til at hente gaverne.  
 
Vi glæder os alle til FDF møderne her i foråret, til sommerlejr i Kristi Himmel-
fartsferien til Sankt Hansfesten ved Lergravssøen og ikke mindst til FDFs store 
Landslejr på Sletten. 
 
Sejt at foråret er på vej.  
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Fastelavnsfest  

Det  var en dejlig fastelansfest der blev 
afholdt i Dramasalen og der var 
fantastiske udklædninger - 
Alle havde gjort noget ud af 
udklædningen og der var masser af 
soldater, prinsesser  robotter og meget 
mere. Der var også en enkelt der var 
klædt ud i FDF skjorte og det er jo også 
altid festligt.  
Tønderne fik en ordentlig slag i 
bolledejen og de kom ned med fynd og 
klem, og guldkronerne blev delt ud til 
kattekonge og kattedronning:  
 
Pus/tumtønden:  
Dronning Jeppe og Kong Jamie. 
Piltetønden:  
Dronning Asta og Kong Laura 
Væbnertønden:  
Dronning Gry og Kong Jeppe. 
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Fastelavnsfest  

Vil du hjælpe med at sætte SKOVBO i stand? 

Vores hytte SKOVBO, der ligger i Marbæk Plantage trænger til en or-
dentlig gang rengøring og måske også et strøg hvid maling på nogle vin-
duer. 
Det vil vi da frygtelig gerne have din hjælp til, og derfor har vi lavet en 
hyggelig dag i skoven hvor vi sammen kan få skik på hytten. 
 
Det ville være dejligt om du ville hjælpe 
Lørdag den 2. april 2022, fra kl. 13.00 og et par timer frem. 
Vi tænder op i grillen og så er der pølser mv til alle. 
 
Du må meget gerne lige give et praj på 2284 7301 om du/i kommer så vi 
ved hvor mange pølser vi skal have varmet op. 
 
Tag endelig familien med, og husk at tage tøj på der kan tåle lidt skidt. 

Vi håber vi ses - Hyttebestyrelsen 
 
 

Der blev rigtig danset igennem og 
alle var med i tossedansen og de 
andre hyggelige ting. Det var 50 
til den dejlige fest og og dagen 
sluttede med kakao og boller.  
 
Alle var rigtig godt og flot klædt 
ud og i kan se på billedet hvem 
der fik en lille præmie for bedst 
udklædte. 
 
Hvem det var ved vi ikke i 
redaktionen for vi kan jo ikke 
kende dem.  
Med der er helt sikker nogle børn 
inde bag udklædningen.  
 
Tror vi.  
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Piltene 

Begge piltehold har været ved lergravsøen for at finde flaskepost og for at fin-
de ud, af at dette års landslejr handler om temaet ´Mod´ hvor vi samme skal ud 
på en opdagelsesrejse.  
Selve posten viste sig nemlig at være fra en FDF´er ved navn Amelia, som 
igennem efterladt papir fra sin bedstefar, har brug for vores hjælp til at find et 
uopdaget kontinent - Coratia - og til at finde Kronkordiussen, hvad det nu er? 
  
Piltene, i tre hold, fik først et kort over hvor de skulle hen. Det fandt de ret hur-
tigt. Det blev straks sværere da flaskeposterne skulle findes. Eller det blev det i 
hvert fald for nogen.  

Det lykkes de tre 2. piltedrenge, efter lidt søgen, at finde den lysende flaske-
post først, men de tre 1. pilte var lige i hælene på dem og fandt deres flaskepost 
kort tid efter.  

2. pilte pigerne kom på en ekstra lille gåtur om søen i deres søgen, før de fandt 
deres. En ting var nu fælles for alle, spændende billeder fra tidligere landslejr, 
mudrede støvler og varm kakao, med pebernødder til.  
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Hos væbnerne og seniorvæbnere er der 
altid gang i den og vi har altid susende 
travlt. 
Det er ikke kun det gamle spil Æsel vi 
har været optaget af, det er også vigtigt 
at vi får bagt fastelavnsboller og får dem 
smagt. 
De blev lækre både med marcipan og 
chokolade. Men de blev meget forskellig 
i størrelsen så det ender nok med at vi 
må prøve igen til næste år.  
 
Nu varer det ikke så længe inden vi snart 
kan komme ud igen  
Derfor er seniorvæbnerne begyndt at forberede 
fireballs!  
Dem skal vi ud og kaste med når de rigtigt har 
suget godt med sprit, så vi kan se de flotte ild-
kugler hen over himlen.  
Vi skal nok huske at tage handsker på så der ikke 
er nogen der brænder fingrene. 
 
Den aften glæder vi os meget til.  
Vi er nemlig ved at tage Modsmærket.  

Væbnere 
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Landslejr 2022 

Landslejrens temafortælling 
En eventyrlig opdagelsesrejse 

 som vi skal hjælpe med… 
 

På FDF Landslejr 2022 skal vi alle afsted på en eventyrlig op-
dagelsesrejse til et uopdaget kontinent, der hedder ‘Coratia’.  
 
Dette særlige kontinent består af syv landskaber, der tilsam-
men udgør det fantastiske fantasi-kontinent vi alle rejser til i 
vores luftballon.  
De gamle fortællinger lyder, at der i Coratia gemmer sig 
‘modets hjerte’ – en besynderlig Kronkordius, som for alt i ver-
den ikke må gå i stykker eller falde i de forkerte hænder. 
  
En smilende FDF-pige ved navn Amelia har, oppe på det mørke 
loft, fundet sin bedstefars gamle logbog fra hans mange opda-
gelsesrejser. På én af rejserne har han, som det første menne-
ske, opdaget Coratia.  
Men bedstefaren er sidenhen aldrig dukket op. Amelia har  
besluttet at samle en lille ekspedition og drage afsted i sin luft-
ballon mod Coratia – og hun drømmer om at alle FDFere fra 
hele landet gør det samme.  
 
Det kræver sammenhold og mod, at tage på en eventyrlig op-
dagelsesrejse til Coratia.  
Vidste du…at ‘Coratia’ kommer af det engelske ord ‘courage’, 
som betyder mod.  
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Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

 
Babysalmesang i marts: Tirsdage kl. 09.30: 
1/3 – 8/3 – 15/3 - 22/3 – 29/3 
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 spæd-
børn i alderen 0-12 måneder. Ingen tilmelding - du møder blot op.  
Der er altid kaffe/the og frugt til dig 
 
Spaghetti-gudstjeneste – vi skal finde påskeæg 
Torsdag den 24/3 kl. 17.00. 
 
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 21/3 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. 
 

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

Marts 

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  

Jens Langebæk 2.  marts 56 år Leder

Lærke Lykke Lund Jensen 11.  marts 6 år 1.Tumling

Alberte Scherning Christensen 27.  marts 11 år 2.Pilt

Sommer Scherning Christensen 27.  marts 11 år 2.Pilt

Anette Fuglkjær 11.  marts 55 år Leder

Johanne Marie Gregersen 20.  marts 69 år Leder

Thomas Frederik Staal 30.  marts 73 år Leder

Kan du ikke lige male mig? 
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FDF 

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.  


