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Kredslederen
Velkommen til en ny sæson i FDF Tjæreborg
AF LIS SØRENSEN

Efter en veloverstået sommerferie
og sommerlejr siger vi igen
velkommen til en ny sæson i FDF
Tjæreborg, hvor vi håber at se
mange nye tumlinge (1. + 2. klasse),
men også mange nye/gamle
medlemmer
på
pilteog
væbnerholdene.
Den sidste weekend i september er
der, i lighed med sidste år, en fælles
weekendtur for hele kredsen til
hytten PLØK i Marbæk. Sidste år
var vi omkring 50 afsted, og vi håber
på mindst
lige så mange
tilmeldinger i år.

FDF Tjæreborg

Vi har også allerede nu booket
skøjtehallen først i januar 2004, så vi
kan følge succesen op fra sidste år,
hvor alle FDFere med familie var
inviteret en tur i skøjtehallen.
Vi glæder os til at komme i gang
igen, og håber på et mildt efterår så
vi kan holde gang i en masse
udendørs aktiviteter.
Hilsen kredslederne
Lis Sørensen og Inge Madsen
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Tumlinge
Vi har planlagt en hel masse spændende ting,
som vi skal lave sammen med Jer.
AF LIS SØRENSEN

Hej tumlinge!
Da vi sad og skrev det her, da
kendte vi Jer slet ikke. Det passer nu
ikke helt, for vi håber da at de 5 vi
kender fra sidste sæson er her igen.
Men der skulle også gerne være
kommet en masse nye FDFtumlinge. Vi vil nemlig gerne være
rigtig mange.
Vi har planlagt en hel masse
spændende ting, som vi skal lave
sammen med Jer. Først og fremmest
så skal I have lært nogle nye FDFsange og I skal have noget at vide
om FDF, men selvfølgelig skal vi
også lave bål og så har vi snakket
om, at vi skal have „tjent“ nogle
mærker til skjorterne.

Vi starter med at tage Kokkemærket
og Idrætsmærket, for det er nogle
rigtig gode mærker, som vi skal lave
en masse spændende ting for at få.
Vi skal lave en masse idræt for sjov
og vi skal bage kage og lave sund
slik.
Vi er ikke helt de samme ledere på
holdet som sidste år. I år er vi Anne,
Charlotte og Lis. Anne og Lis har
været med i mange år, men
Charlotte er helt ny, og vi håber at
hun kan lide at være med her hos
os. Hvis vi bliver rigtig mange, så
kan det godt være, at vi spørger
jeres forældre om de ikke kunne
tænke sig at hjælpe - bare en gang
imellem.
Vi glæder os til at lave nogle sjove
ting med Jer - og vi vil gerne vide,
hvis der er noget I kunne tænke Jer
at lave.
Mange FDF-tumlinge hilsener fra
Anne, Charlotte og Lis

FDF Tjæreborg
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1. Pilte
Vi har allerede lavet flotte navneskilte
og været en tur ved stranden.
AF CONNIE F. SØRENSEN

Hej alle sammen.
Så er vi i gang med den nye sæson. I
år er 1. piltene så heldige at få hele 4
glade ledere nemlig Connie, som
også var leder for holdet sidste år,
Søren, Emma og Filip. Vi har
allerede lavet flotte navneskilte og
været ude at sælge lodsedler. Vi har
masser af ting vi skal nå, så det er
bare med at komme i gang og få fut
på fra starten.
Vi ledere glæder os ti-hver-ti-fald til
en masse gode og sjove møder med
vores nye fantastiske gode rare søde
venlige piltehold.
I weekenden den 13. - 14. september
holder vi en weekendtur ved FDF,
hvor vi har lånt hallen, og skal tage
et Kokkemærket.
Mange 1. pilte hilsner fra
Søren, Emma, Filip og Connie

FDF Tjæreborg

7

8

POSTEN

2. Pilte
Vi skal både prøve at optage vores egen film,
og vi skal til at tage økse- og savbevis.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Så er sommeren ved at være forbi,
og det betyder ikke kun dårlige ting,
som at det gode vejr er ved at være
ovre. Det betyder bl.a. også at det er
starten på en helt ny sæson med
FDF. Det betyder masser af gode
oplevelser, en hel del tid sammen
med nogle gode venner og ikke
mindst bare oplevelsen af at være
FDFer, og det er da meget godt.
Sammen med en ny sæson følger
også en ny mødeplan, som vi
allerede har taget godt hul på. Indtil
videre har vi været ude at sælge
lodsedler. Vi har også været ved at
snakke lidt med Jer om hvad I godt
kunne tænke Jer at lave i den nye
sæson, så I selv kan være med til at
bestemme det.

Vi har allerede lavet en plan som går
frem til efterårsferien, og det skal
nok blive godt. Vi skal både prøve
at optage vores egen film, og vi skal
til at tage økse- og savbevis.
Tiden indtil efterårsferien skal også
gå med, at vi skal på en weekendtur
sammen med resten af kredsen, og
vi håber at så mange som muligt fra
vores hold vil tilmelde sig, så der
kommer rigtigt mange med.
Vi ses hver tirsdag fra 18.30 til 20.30.
2. pilte lederne

FDF Tjæreborg
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Væbnere
I var jo med til at bo i en lejr, I selv havde været med til at
bygge, og det virkede til, at I syntes det var rigtig sjovt.
AF ULLA BANK JENSEN

Ja, så skal vi igang igen efter en lang
sommer, hvor vi har været på
sommerlejr sammen, hvilket har
været rigtig hyggeligt. I var jo med
til at bo i en lejr, I selv havde været
med til at bygge, og det virkede til,
at I syntes det var rigtig sjovt.
Vi håber, at vi bliver nogen flere i år
da dem, der har været 2. pilte i år
rykker op som væbnere. I får også to
nye ledere, som i har mødt og
kender nemlig Stefan Johnsen og
Niels-Ole, som 2. piltene havde til
leder sidste år. Så vi har en masse
gode idéer til, hvad vi skal lave i år.
Vi kan bl.a. nævne, at vi skal ud i
skoven og lave primitiv mad, vi skal
lave noget pioner arbejde og bygge
en sauna. Det er bl.a. nogen af de
ting, vi skal lave, men hvis I har
nogle gode idéer skal i bare komme
med dem, så vi kan se, hvad vi kan
finde ud af sammen.
Vi glæder os til en go´ sæson!
Med venlig hilsen
Væbner lederne
Johnsen, Niels-Ole, Martin og Ulla
10
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Seniorer
Der var en præst der sang for os,
og (fede) Tobias smed tøjet.
AF MIKKEL PETERSEN

Vi har været på sommerlejr, nu går
vi. Men hvor går vi hen? Flygter vi
fra noget? Du skal ikke regne med
at finde nogen svar her.

Jeg er en rafte. Barket og omkring 2
meter og et par og 20 centimeter. Nu
sagde jeg godt nok barket, men jeg
må da indrømme at min
barkbeklædning er blevet lidt
pletvis med tiden. Jeg er skiftevis
blevet gravet ned i jorden og hevet
op igen adskillige gange. Jeg er
blevet tøjret sammen med andre
rafter og har til tider været højt til
vejrs. Diverse FDFeres evindelige
trang til at afkorte og tilpasse rafter
så deres forskellige konstruktioner
kunne se så pæne ud som muligt,
har da også gjort mig en del
kortere…
Jeg er ikke en rafte. Jeg vågner badet
i sved. Jeg er et menneske af kød og

FDF Tjæreborg

atter kød. Stablet og stykket
sammen og forsynet med muskler
og væv etc. Alt dette gør mig i stand
til at udføre forskellige bevægelser.
Som for eksempel at gå. Og gå. Og
gå. Så det gør jeg. Går. Vi går,
meget.
Men vi var på sommerlejr. Godt nok
skulle en flok irriterende væbnere
ødelægge hvad der ellers kunne
have været en stille og fredelig lejr
(den bed sig fast i os, sugede vores
blod og efterlod kløende røde
mærker, nogle ville nok påstå at det
var myg, men jeg tror dem ikke). Og
godt nok kom Bjarne forbi og
ødelagde vores bivuak. Men ellers
var det en god tur. Der var en præst
der sang for os og (fede) Tobias
smed tøjet (billeder kan bestilles ved
henvendelse til Martin Søndergård).
Men nu går vi så. Måske for at lede
tankerne hen på noget andet end
hvad der alt i alt var en god lejr. Så
det evige spørgsmål står tilbage,
hvorfor? Er det fordi vi snart skal
tage 100km mærket? Det tror jeg
ikke. Jeg ved det ikke og jeg vil ikke
vide det. Der er ting det er bedst kun
Vor Herre og Jesper ved.
Amen.
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Sommerlejr
Hele kredsen var afsted på en hyggelig
nybyggerlejr i „Hytten“ ved Høgild
AF LIS S ØRENSEN

LØRDAG, DEN 26. JULI 2003
Vi tog fra Tjæreborg Fritidscenter kl.
ca. 13.30 og efter lidt omkørsel og
chauffør-hygge nåede bussen helt
herop. Oppe i lejren flyttede
tumlingene og nogle af piltene ind
på sovesalene, resten af piltene satte
telte op og væbnerne begyndte at
bygge deres lejr.

blev alternative lys - med jord på
siderne og diverse rødder som pynt.
Bagefter var det tid til at undersøge
mudderet ved skoven tæt på huset.
Der blev bygget dæmninger i
mudderet og Mikkel stod så fast i
mudderet, så vi måtte ud og hente
ham.

Pilte og tumlinge holdt selv lejrbål,
for væbnerne byggede stadig, så de
kunne få noget at sove i. Der var
først ro omkring kl. 23.30.
SØNDAG, DEN 27. JULI 2003
Pjaskende regnvejr - alle stod op kl.
7.30 for kl. 8.45 var der afgang mod
Rind Kirke - en frisk spadseretur på
ca. 4 km hver vej i øsende regnvejr.
Det blev en god og spændende
gudstjeneste med 2 barnedåb og
præstens solosang som en del af
prædikenen - med orgel akkompagnement. Regnen stilnede af ved
middagstid, og så blev det faktisk
fint vejr.
Om eftermiddagen skulle der farves
T-shirts med kunstfærdige snører,
så det lignede batik. Der skulle også
laves stearinlys i jordhuller. Det
12
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MANDAG, DEN 28. JULI 2003
Småregn fra morgenstunden, men
det klarede op og blev rigtig fint. Vi
spillede en rundboldturnering fuld
af snyd og fiduser, og bagefter
lavede vi fiskestænger og fiskenet.
Heldigt at tanterne havde noget
andet middagsmad, for vi fangede
ingen fisk.
Siestaen var igen muddertid - bl.a.
for Mikkel, Jimmi og Thomas Schau,
der simpelthen badede i mudderet.
De blev spulet med haveslangen og
fik selv lov til at tømme og rengøre
gummistøvler og sokker.
4 andre (Bjørn, Lasse, Mathias og
Thomas Riis) brugte siestaen til at
afvikle „gæld“. De var blevet dømt
til at gøre toiletter rene, fordi de ikke
ville tie stille ved bordet.
Over middag skulle vi på
„nybyggerløb“ med sjove poster:
skyde bisoner, finde guld, følge
spor, skyde balloner, smagsprøver,
tænde ild med flint, fil og ståluld og
spåner m.fl. Aftensmaden var
primitiv mad: pitabrød delt i 2,
pyntet med ketchup, majs,
pølsestykker, ost og oregano - og så
pakket sammen i stanniol og lagt på
bål. Det smagte smaddergodt.
Væbnerne lavede lejrbålsunderholdningen, der var fyldt med fup,
fiduser, knald, brag og mystiske
bodyguards.
Efter lejrbålet fik vi bananer med
farin pakket i stanniol og lagt i bålet
- og derefter spist med flødeskum
til. Dejligt!!!

FDF Tjæreborg

TIRSDAG, DEN 29. JULI 2003
Udflugtsdag: kl. 11 gik vi de 5,5 km
mod Søby Brunkulslejer. Tante
Johannes kom med madpakkerne
og bagefter fortalte Gerhard, som
selv havde arbejdet i brunkulslejer i
mange år, om livet med brunkullene
og om alle de mennesker, der boede
der. Bagefter blev vi kørt ud til et
udkigspunkt 20 meter højt, hvor vi
kunne se vidt omkring. Gerhard
fortalte os, hvad det var vi kunne se.
Så kørte vi tilbage til museet og fik
kage og saftevand før vi skulle gå
hjem igen. Tumlingene fik sig dog
fedtet til at blive kørt.
Vi nåede for resten også at få pakket
de nyfarvede T-shirts ud. De var
blevet rigtig flotte, men de røde var
blevet noget lyserøde.
Efter aftensmaden kom Jens fra
Tjæreborg og lærte os at danse
square-dance. Vi dansede både doze-do og højre og venstre armkrog,
forward back, circle left, left/right
grant - det var lystigt og vi var helt
vilde med det. Særligt tumlingene
13

var bare rigtig hurtige til at få det
lært.
Vi sprang lejrbålet over og kl. ca.
22.30 var der ro. Der var dog et par
stykker, der lige skulle vaske tæer
først. De tæer var bare for slemme!!!
ONSDAG, DEN 30. JULI 2003
Sidste dag for tumlingene. Efter
morgenmad måtte de pakke
sammen. Resten af denne dejlig
varme formiddag gik med et
„guldgraverløb“, som seniorerne
havde arrangeret. Der skulle
transporteres pengesedler gennem
røver-områder. Røverne holdt
ofrene an og hvis røverne så fandt
pengene, så måtte de stakkels
guldgravere tilbage efter nye penge.
Der var mange fantasifulde måder
at gemme pengene: vi måtte have
gang i en pincet til at pille penge ud
af øret på én.
Om eftermiddagen skulle vi
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knække hvedekærner og bage boller
- det er svært at knække
hvedekærner skulle jeg hilse og
sige! Vi skulle også ned til væbnerne
og lave „kæpheste“.
Nu var forældrene begyndt at
komme til forældreaften. Der var
helt fyldt op ved bålet, hvor blandt
andet kredslederne - Inge og Lis skulle op og gøres til grin!
Senere tog forældrene tumlingene
med hjem, og så var det slut med
lejren for dem. Vi takker for en
dejlig lejr - i en dejlig hytte - og med
dejligt vejr.
Hvis du vil læse mere om de sidste
3 dage af lejren, så gå ind på vores
hjemmeside www.fdf-tjb.dk.
Der kan du læse om hele lejren og
se en masse billeder. Siden blev
opdateret hver aften, og rigtig
mange har været inde og kigge.
Hilsen Lis - tumlingeleder

POSTEN

Har du hørt?
Tjæreborgs bedste sladder- og nyhedsspalte.
Søren (leder) har opfundet et nyt
spillekort, kortet er en ”Dame-10”
og giver 3 point.

Henrik Meyer (leder) ikke kan
genkende en A3-side, hvis den ikke
ligger ned. Ellers er den alt for lang.

Emil (væbner) mudrede på
sommerlejr både sig selv og drenge
toilettet total til. Men undgik en
skideballe ved at se fortvivlet ud og
sige „Du flipper ikke ud!“ til Tom
(leder). Men så gjorde han til
gengæld også rent i et par timer.

Lis (leder) måtte spule en tumling
og to pilte med vandslangen efter de
havde leget i mudder og var dækket
af mudder op til halsen.

Ulla (leder) gerne ville vide hvor
langt man skulle gå på en 100 km gå
tur.
Tom (leder) gerne vil klage over at
der ikke er kirke på toiletterne ved
Rind kirke.
Den sidste nat på sommerlejren
tissede Mikkel T. (senior) på Jespers
ting (eller skubbede han dem bare
ud i regnvejret?).
Thomas R. (2. pilt) ikke kan forstå at
en radio har en antenne når den
også har en ledning. (Red. Ledning
var til strøm)
Søren (leder) er vendt hjem fra et år
i USA, og igen er blevet leder.

FDF Tjæreborg

Alle FDFere i Tjæreborg skal på
kredsweekend til Marbæk i
weekenden den 26. – 28. september,
og at vi alle sammen glæder os.
Søren (leder) har omskrevet
ordsproget ”Intelligente børn keder
sig aldrig” til ”Uintelligente børn
keder sig aldrig”.
At man på vores hjemmeside altid
kan følge med i kommende og
overståede aktiviteter, læse det
nyeste nummer af Posten, deltage i
debatter samt meget andet.
————————————————
Du er altid velkommen til at sende
en mail til posten@fdf-tjb.dk, hvis
du har hørt nogle dumheder fra folk
eller hvis du bare gerne vil have
noget med på ”Har du hørt?” siden.
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Nye medier i FDF
Til landsmødet i 2002 blev det bestemt at GLIMT skulle
afvikles, til fordel for nye målrettede medier i FDF.
AF CHRISTIAN FILIPSEN

Danmarks bedste børneblad?
GLIMT hed bladet førhen og blev
kaldt for intet mindre end
”Danmarks bedste børneblad”. Og
alligevel var det ikke godt nok til
FDF. Men hvad skal der så til?
Til landsmødet i november 2002
blev det bestemt at GLIMT skulle
afvikles, til fordel for nye målrettede
medier i FDF.
Som
erstatning for GLIMT
udkommer der nu tre nye blade
målrettet forskellige aldersgrupper i
FDF.

med FDFerne. Tumlinge kan
desuden blive medlem af ”Sille og
Sigurd klubben”.
Pilte og Væbnere får bladet FLUX
„FDF de LUX“ med tilhørende
hjemmeside www.fdf.dk/flux som
forhåbentlig snart vil være klar.
Flux fortæller om det at være ung og
FDFer, med historier fra hele landet,
interviews
med
kendte,
konkurrencer og meget andet godt.

Tumlinge får bladet ”Sille og
Sigurd”. Sille og Sigurd er to
skovbørn som møder FDFere og
oplever en masse sjove ting sammen

Seniorer får bladet BLUZ med
hjemmesiden www.bluz.dk.
BLUZ var på gaden i foråret 2003 og
bladets hjemmeside er også allerede
godt kørende. BLUZ er både seriøst
men også fyldt med sjovt og
rablende skørt senior stof.

FDF Tjæreborg
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Så er den uhyggelig lange,
dødkedelige, platte, uoverkommelige, trættende og umotiverende
sommerferie endelig ovre. FDF er
tilbage. Og det samme er Filips
HUMOR! Og Husk: Den der ler
sidst, er den der tænker langsomst.
-Den skjorte her passer mig fint,
men jeg bryder mig ikke om farven.
-Bare rolig, den forsvinder efter
første vask.

gl

mrende s

P

øjs

mor

s

om

-Jeg vil gerne bede om en billet til
Sigte.
-Hvor ligger Sigte?
-Aner det ikke, men de sagde i TV,
at der er bedre vejr i Sigte.

Ordsprogsgåde:

Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede
arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af
diminutive cereal-enheder.
Løsning fra sidste nr.: Man skal ikke kaste brønden til når barnet er faldet i
Blondine-vitsEN
Lægen: De kommer nok til at skulle
have
transplanteret
noget
hjernevæv.
Patienten: Jaså. Hvilken slags?
Lægen: De kan selv vælge. Vi har
nobelprismodtagerhjerne til 100
kroner kiloet, professorhjerne til
1000 kroner kiloet og blondinehjerne til 1.000.000 kroner kiloet.
Patienten: Hvorfor er blondinehjerne så dyrt?
Lægen: Tænk på, hvor mange
blondiner vi skal slå ihjel for at få et
kilo hjerne!
FDF Tjæreborg

5 tegn på at du trænger til at slanke
dig…
-“Jysk Teltudlejning“ syer dine
skjorter.
-Du kan få en fortovsflise til at bryde
sammen alene ved at kigge på den.
-Dit toilet stønner kraftigt hver gang
du sætter dig.
-Din talende badevægt græder i
stedet for at fortælle hvad du vejer.
-Du påvirker tidevandet.
Filip

19
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FDF Butikken
Skal du på en tur og mangler lige
den sidste ting for at have det helt
rigtige udstyr, eller mangler du bare
en ting til at bruge ved FDF, så som
noget nyt spisegrej eller en ny dolk.
Så har du muligheden for at bestille
tingene
ved
Lis
Sørensen
(75175683), og så får hun tingene
hjem til dig, uden leveringsomkostninger.

Der vil desuden også snart være en
ny webbutik klar, da FDF Butikken
er blevet slået samme med KFUMs
butik (Scout-Shop), vi ved desværre
ikke ret meget om hvad det vil
komme til at betyde, men vi kan jo
kun håbe på at det bliver godt, og
mon ikke det gør det?

Hvis du er mere interesseret i at se
hvad du kan købe ved FDF
Butikken, er du altid velkommen til
at få et katalog med hjem fra FDF.

Skjortebørsen
Står du lige og mangler en FDF
skjorte, eller har du en du gerne vil
sælge, så kan det være at vi kan
være dig behjælpelig.
Vi har ved FDF en kasse med brugte
skorter, som andre FDFere gerne vil
sælge. Prisen på en brugt skjorte

ligger typisk fra 75,- til 150,- kroner.
Du er altid velkommen til at kigge
om der er noget du kan bruge.
Er der ikke lige den skjorte, du står
og mangler, kan du kontakte Lis
Sørensen på tlf. 75175683 og høre,
om vi har fået en hjem for nylig.
Fortiden er følgende skjorter til salg:
1 stk. størrelse 8 år
3 stk. størrelse 12 år
3 stk. størrelse 14 år
1 stk. størrelse S
1 stk. størrelse L

FDF Tjæreborg
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

Niels Vestergaard
Kim Busch
Lis Sørensen
Jesper C. Sørensen
Jan Christensen
Stig Vide Petersen

75 17 60 83
75 17 60 95
75 17 56 38
75 17 17 27
75 17 18 80
75 17 54 38

FORÆLDREKREDSEN:
Formand
Kasserer

Jens Øllgaard-Nicolajsen
Meta Nielsen
Kim Busch

75 17 58 41
75 17 53 85
75 17 60 95

MØDETIDER
Tumlinge
1. Pilte
2. Pilte
Væbnere
Seniorer

Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Søndag

kl. 1600-1730
kl. 1800-2000
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
Efter aftale

Mødeplaner for de enkelte hold kan findes på
hjemmesiden under menupunktet mødeplaner.

FDF Tjæreborg
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TELEFONLISTE
FDF lokalerne

75 17 57 82

Kredslederråd:
Inge Madsen
Lis Sørensen

75 17 59 47
75 17 56 38

Tumlinge

Lis Sørensen
Anne Stengaard
Charlotte Hansen

75 17 56 38
75 17 59 24
75 17 17 27

1. Pilte

Søren Søndergård
Christian Filipsen
Emma Juhl Turner
Connie F. Sørensen

75 17 60 07
26 18 98 58
75 17 62 14
75 17 54 50

2. Pilte

Inge Madsen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Tom Grønkjær Nielsen
Peter Jensen

75 17 59 47
75 17 58 41
75 17 14 00
75 17 04 06

Væbnere

Martin Søndergård
Ulla Bank Jensen
Niels Ole Nikolaisen
Stefan Johnsen
Jeppe Billeschou

75 17 60 07
51 60 12 61
75 17 56 15
75 17 51 86
75 17 53 39

Seniorer

Jesper Sørensen
Mikkel Vide Petersen

75 17 17 27
75 17 54 38

Ledere:

Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk
FRITID MED INDHOLD

