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Foråret er på vej 
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Der er ikke noget der så skidt at det ikke er godt for noget… siger man, 
men væbnerne synes nu alligevel at der var lige rigelig med skidt i 
nærområdet, og det er jo rigtig skidt… 
Derfor havde væbnerne tilmeldt sig årets skidtindsamling - eller som det 
også så poetisk hedder - årets affaldsindsamling. 
Det er ikke små mængder der bliver indsamlet sådan en aften hvor 
væbnerne har været ude med posen. Det er utroligt hvad vi kan finde på at 
smide fra os på gaden, i buske og alle vegne.  
 

HOLD DOG OP MED DET! 
Affaldsmængderne bliver talt og målt og bliver så indberettet tiil 
Danmarks Naturfredningsforening der hvert år står for indsamling af 
affald smidt i naturen. 

Væbnere samler skidt 
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Væbnere 

VÆBNERNE UNDERSØGER SAGEN  
Det var dejligt vejr da vi igen kunne mødes efter en lang påskeferie. Det var 
nødvendigt at få lavet bål. Det har vi savnet i vinter, det er ikke blevet til så 
meget med røg og damp.  
 
Men medens de friske seniorvæbnere huggede brænde og byggede bål og fik 
godt gang i det, forberedte væbnerne en blindsmagning på forskellige cola 
mærker. Det var svært at smage forskel, selv om vi inden vi gik i gang var sikre 
på at det var meget nemt, for de var helt sikre på, at det var det dyreste mærke 
der smagte bedst. Men nej, det blev ikke bevist. 
Det ene hold væbnere havde 1 rigtigt, det andet ingen, men da lederne kom til 
havde de kun en forkert! Så vi konstaterede at lederne nok drikker for meget 
cola.  
 
Efter det hyggede vi os ved bålet med skumfiduser og fantastiske historier for-
talt af Benjamin, for det er jo en tradition fra gamle dage når man sidder ved 
bålet.  
Det var drabelige historier og fantastisk levende fortalt.  

 
           Herlig mødeaften  
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Mini sommerlejr 

I Kristi Himmelfarts-ferien inviteres FDFerne fra 
Esbjerg 4 på sommerlejr.  

Vi skal bo i hytten Degnetoften i Vester Vedsted ved Ribe. Hytten ligger på en 
stor naturgrund, med skov lige ved siden af og tæt på vadehavet. – Vi kommer 
til at lege, tage på ture, holde konkurrencer, lave bål, og have det sjovt. 
Mange af aktiviteterne kommer til at have VADEHAVET som overordnet te-
ma.  
Vi skal besøge Vadehavscentret, på Vadehavsløb, og en af dagene kommer 
måske til ”at gå helt i fisk”.  
 

Det eneste vi mangler, for at lave den helt perfekte lejr er dig. Vi glæder os 
derfor til, at modtage din tilmelding.  
Når du er tilmeldt, modtager du et deltagerbrev med nærmere information og 
pakkeliste.  

 
Tilmeldingen afleveres til din leder senest onsdag d. 11. maj. 2022  

(Gerne tidligere) 
 

Navn:   __________________________________________________ 
 
Klasse: __________________________________________________ 
 

Tlf. nr., hvor forældrene kan træffes under lejren: 
_________________________________________________________ 
 

Hvornår: Ankomst:   Torsdag d. 26. maj kl. 10.00  
  Afhentning: Søndag d. 29. maj kl. 14.00 
 
Hvor:  Degnetoften, Degnetoftevej 6, Vester Vedsted, Ribe 
 
Pris:  400 kr. (Der kan betales til mobilepay nr.: 12113, eller med 
   aftalte penge til barnets leder.) 
 

Ved behov for hjælp til transport, kontakt da Berit tlf. 28 12 21 76.  

Så finder vi en løsning. 

    Mini - Sommerlejr 2022 
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FDFs store landslejr, der jo afholdes fra den 6. juli til den 15. juli 2022 nærmer 
sig med hastige skridt, og det begynder vi at kunne mærke i kredsen. Der er 
mange forberedelser der skal gøres inden vores 20 deltagere kan drage afsted på 
10 dages fantastisk, dejlig og uforglemmelig lejrtur. 
Vi er jo både drenge og piger, og derfor skal vi have telte nok med så vi kan bli-
ve fordelt rigtigt.  
Det kræver også at vores lejrplads er stor nok til at teltene kan være der. For at vi 
kan være i tørvejr hvis det skulle finde på at regne, og i skygge hvis solen skulle 
velsigne lejren, så skal vi også have kredsens store runde ”Tipi” telt med.  
Det telt stiller man ikke bare lige op, så i weekenden før lejren skal en flok afsted 
med telte som skal stilles op, og så meget bagage som muligt, sådan at lejren kan 
komme til at fungere lige så snart vi er ankommet.  
 
Det sidste af landslejrens deltagerpris skal betales senest den 1. juni 2022.  
 
Restbeløbet, 1.100 kr. skal betales til kredsens kasserer - Karin, og det skal 
ske  

senest den 1. juni 2022 
på mobilpay nr.: 12113  

Husk navn og klasse og skriv  
lige landslejr 

 
Når vi nærmer os Landslejren får du til-
sendt et deltagerbrev hvor de sidste op-
lysninger står, hvor og hvornår skal du 
møde, hvad skal du have med udover din 
sovepost osv.  

Mini sommerlejr 

Bemærkninger (Medicin, allergi, noget vi skal være særligt opmærksom på.) (Skriv 
gerne på bagsiden.) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Landslejren nærmer sig - uhhh hvor vi glæder os 
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Årsmøde 

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I FDF Esbjerg 4. 
Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Esbjerg 4. kreds 

 
11. Maj 2022 

Kl. 17.00 til ca.18.30 
Ved kredshuset Darumvej 112 

 

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på 

kredsens liv og hvor kredsen vælger bestyrelse. Årsmødet bliver i år holdt sam-

men med familiedag og børn og voksne er velkomne.  

Har du forslag som vi skal tage op på mødet, så kontakt formand Jens Lange-

bæk på 51299949 eller Jens@fam-langebaek.dk senest mandag den 9. maj 

 

DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent 

2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsen 

3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

4. Valg til kredsbestyrelsen 

5. Valg af suppleanter 

6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne. 

7. Eventuelt 

 

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til 

kredsbestyrelsen - medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en 

af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig 

repræsentere af en af deres forældre.  

Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Der vil blive serveret grillpølser, brød og drikke. 

mailto:Jens@fam-langebaek.dk
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Læs mere på www.grundtvigskirken.dk 

Torsdag den 19/5 kl. 17.00:  
Spaghetti-gudstjeneste – vi skal lave frøbomber til atriumgården. 
 
Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 
25/4 kl. 12.30 på  
76 11 96 00 eller til kordegn, Jens Peter Kri-
stensen, på følgende mail: JPK@KM.DK 
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til maden. 
 
 
 
Onsdagene den 11/5 og 1/6 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, på følgen-
de mail: 
michelle@grundtvigskirken.dk  
 
 
 
Fredagene 20/5 og 3/6 kl. 09.30:  
Barsels-Café. 
 
Kaffen er på kanden og vi hygger i uformelle ram-
mer med salmer, sang og musik.    
 
Her er plads til leg og aktivitet for de små, hvorefter 
der vil blive serveret lune boller og lidt godt.    

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

Maj 

Maia Louise Lund Jensen 17.  maj 10 år 1.Pilte

Erenst Kordula 9.  maj 12 år 1.Væbner

Althea Vivi Hellmann 26.  maj 12 år 1.Væbner

Jan Moelsby 15.  maj 50 år Leder
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Familiedag 

 

FDF holder heldigvis igen Sankt Hans i Lergravsparken  
torsdag den 23. juni 2022 

Kom til Familiedag og årsmøde i kredshuset onsdag   
den 11. maj fra kl. 17-18:30 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vi afholder i år familiedag sammen med årsmødet, så vil vi fortælle 

lidt om hvordan året er gået i FDF Esbjerg. 4. 

 

Vi skal også lege, synge, lave små konkurrencer og sjove aktiviteter.  

Dagen slutter af med pølser og brød fra grillen, hvor der er mulig-

hed for at få en snak med ledere og bestyrelse. 

 

Vi håber på at se jer alle sammen til en hyggelig eftermiddag/ aften. 

Du må gerne tage din bror eller søster med. 

 

Tilmelding til Berit på sms 28122176 

FDF Hilsner fra  

Formand Jens Langebæk  

Kredsleder Berit West Pedersen  

Familiedag i kredshuset den 11. maj 
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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 
janmoelsby@gmail.com 

    

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
mailto:janmoelsby@gmail.com
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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.  


