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Kredslederen
Så blev det igen efterår, bladene er faldet af træerne, og
julen står igen snart for døren.
AF LIS SØRENSEN

Ved FDF er tiden til flere indendørs
sysler, men vi bestræber os stadig
på at komme ud, hvis vejret er til
det.
Sidste weekend i september havde
kredsen en fælles weekendtur til
Marbæk, hvor omkring 50 tumlinge,
pilte, væbnere, seniorer og ledere
deltog. Det var en rigtig god
weekend. Du kan læse mere om den
inde i bladet.
I weekenden 29.-30. november skal
vi på julemesse, hvor vores væbnere
og seniorer nok igen vil bygge en
anderledes stand meget præget af
FDFs aktiviteter. Kom og besøg os.
Vi ved endnu ikke helt, hvad vi skal

FDF Tjæreborg

sælge eller producere dernede, men
vi vil være der hele tiden, og der vil
hele tiden være billeder på
computeren.
Af kommende fællesarrangementer
i FDF skal vi i lighed med sidste år
en tur i skøjtehallen for hele
familien søndag, den 4. januar 2004,
hvor det bliver muligt at få lidt
motion oven på julens udskejelser.
Indbydelsen bliver delt ud sidst i
november.
I februar skal vi fastelavnssøndag i
kirke samt slå katten af tønden.
Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere
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Omdeling af telefonbøger
FDF Tjæreborg vil gerne takke forældre og FDFere, der
har deltaget i omdeling af telefonbøger i oktober 2003.
AF KIM BUSCH

Allerede nu har flere forældre givet
tilsagn om at hjælpe ved forårets
omdeling. Vi vil også gerne her
benytte lejligheden til at opfordre
andre forældre til at melde sig,
således vi ikke skal bruge flere timer
på at ringe rundt, når tiden nærmer
sig. Husk vi finder en løsning, hvis
du/I ikke kan lige præcis den
pågældende lørdag, omdelingen
finder sted.

Hvis vi ikke har indtægten fra
omdeling af telefonbøger, skal
denne del af FDFs indtægt hentes
via kontingentet. Vi mener bare
ikke, det er en særlig holdbar
løsning, hvorfor vi hele tiden satser
på lidt hjælp udefra.
Med Venlig hilsen
Jan Christensen og Kim Busch
Ansvarlige for telefonbogsomdeling

FDF Tjæreborg på nettet

Du kan finde de seneste nyheder fra kredsen på vores
hjemmeside.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Vi har i FDF Tjæreborg en af de
bedst besøgte hjemmesider blandt
FDF sider, og dette er med et
gennemsnit antal besøgende på 150
om ugen.
Disse personer besøger siden for at
se, hvad der skal ske på de enkelte
hold fremover, for at finde nyheder
om kredsen eller af mange andre
grunde, da der er mange
muligheder på siden.
FDF Tjæreborg

Et af de mest besøgte punkter på
siden er vores billedarkiv, som med
tiden er kommet til at indholde
omkring 1500 billeder fra forskellige
ture og arrangementer, og der
kommer hele tiden flere til.
Der er altså mange grunde til at
besøge vores hjemmeside jævnligt,
så du kan følge med i, hvad der sker
i FDF Tjæreborg.
Adressen er: http://www.fdf-tjb.dk
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Tumlinge
Vi har produceret nogle flotte drager og været på
opdagelsesløb.
AF LIS SØRENSEN

Hej tumlinge
Efterhånden er vi omkring 16
tumlinge, som kommer trofast hver
tirsdag. Der er nok at se til for os
ledere, for der skal ske noget hele
tiden.
Indimellem har vi måttet tilkalde
hjælp udefra - bl.a. da vi skulle på
vores første løb. Det var et
opdagelsesløb rundt i Tjæreborg, og
da fik vi Jesper og Filip til at hjælpe
os.
Vi skal nok også have dem til at
hjælpe os, når vi skal have vores
drager op at flyve. Vi har nemlig
produceret nogle flotte sorte drager.

Vi skal også ud i vores skov 2 gange
- både for at klatre og for at finde
naturting, som vi kan lave nogle
juleting af. Forældrene har lovet at
køre os, så vi ikke bruger al tiden på
transport.
Jesper har lovet at tage sig af
klatringen - altså ikke for selv at
klatre, men for at hjælpe jer med at
komme højt til vejrs. Jesper er
uddannet klatreleder, og han passer
på, at det hele går forskriftsmæssigt
for sig.
Ellers så bruger vi meget tid på at
lære nye sange. Vi har jo fået vores
nye March og lejr, og vi kan allerede
en del af sangene. Vi vil nemlig
meget gerne synge.
Hvis nogen hører om brugte
skjorter, som trænger til at sælges,
så lad os det vide. Vi mangler
specielt brugte skjorter i de små
størrelser: 8 - 10 - 12 år.
Mange tumlinge hilsener fra
Anne - Charlotte - Lis

FDF Tjæreborg
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1. Pilte
I den nærmeste fremtid vil vi kigge lidt på stjerner og tage
knivbevis
AF CHRISTIAN FILIPSEN

damerf reknæt iV
I den nærmeste fremtid vil vi blandt
andet tage knivbevis,
ditla gilmen ned røg ted aj -gis
remræn neluJ
fortsætte med mørkemærket hvor vi
vil lave stjernekikkerter
tdliv rof eggyheluj gilegløfvles iv
laks rofreD
og se lidt nærmere på stjernerne og
stjernebilleder og vi vil
rebmeced i tsdis rutdnekeeweluj ne
åp åsgo laks iv gO
kreere vores helt egne Tshirts.
Derudover vil vi selvfølgelig
dlohetlip-sgnildny sered dem
rutdnekeew ne lit ederella gis
redælg enredel - !AAAJ
lege en masse lege (barnlige som vi
jo er!) og vi vil
rå i FDF arf noitarokedeluj negon
ekki remmok red - tgilor tleh ted
egat nak enerdlærof neM
julehygge helt vildt! Bland andet
med julekalender og
,ted røg eredeletlip .1 iv mosegil
,tgilor tleh erab ted gat - aJ
hjemmelavede bolcher. Jaja – vi skal
både selv lave dem og
gninmravpoelabolg ned eksdnim ta

FDF Tjæreborg

dem replæjh åsgo iv devrovh
selv spise dem.
.åtsrof ta trævs rof tla rav ekki ted
rebåh !sagerø gnag erræv ne tsiv ad
rav ted - mmmH
Med venlig hilsen
1. piltelederne
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2. Pilte
Vi har solgt lodsedler og været aktive med at tage økse/
savbevis.
AF INGE MADSEN

Vi er en flok friske 2. pilte, der har
møde hver tirsdag aften, nærmere
bestemt 12 drenge og 1 pige – hurra
for Malene.
Vi var i september måned ude at
sælge lodsedler, det gik rigtig godt,
næsten 400 lodsedler fik vi solgt, og
da 6-7 kr. fra hver lodseddel tilfalder
kredsen, blev det et kærkomment
bidrag til FDF Tjæreborg.
Vi har også taget økse/savbevis,
hvor vi havde noget teori omkring
håndtering af økse og sav samt
nogle praktiske prøver.
Så har vi lavet videofilm, børnene
blev delt i 2 hold, der hver lavede
noget video. Det ene hold lavede en
masse tryllekunster, som alle
mislykkedes (de skulle mislykkes).
Det andet hold lavede en tv-aften
med interview med bl.a. Saddam
Hussein, Mary og Frederik og
rockerne ”Svinene”, der var også
reklamer, Hit med Sangen og Vejret.

nemlig godt være svært!!!
Så har vi haft en handy-mann aften,
hvor 3 hold hver havde 10.000,”kroner”, som de kunne bruge til at
købe materialer for. Der blev holdt
auktion over, brædder, hammer,
tape, søm, skruer etc., og derefter
skulle holdene se, hvem der på en
halv time kunne bygge den højeste,
flotteste, mest stabile og mest
opfindsomme
tårn
ud
af
materialerne. Bagefter skulle der
ryddes op og materialerne afleveres
igen uden søm, skruer etc.
Kommende aktiviteter: Skydning,
bygning af sauna, bage småkager
m.m.
Bedste pilte hilsner
Lederne

Forrige gang lavede vi bål, hvor vi i
3 hold lærte at opbygge et bål fra
bunden og få ild i det – det kan
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Café
Den første café blev lavet en søndag aften fra kl. 19.00
AF CHRISTIAN FILIPSEN

I de seneste par uger har nogle
seniorer og ledere arbejdet på at få
ført en idé ud i livet. Nemlig deres
idé om at lave en ”café” ved FDF. Et
sted hvor man kunne komme forbi
og få en kop kaffe og en hyggesnak
med de andre om alt mellem
himmel og jord. Et sted hvor
eventuelle aktiviteter ikke er
fastlagt, men kan tilpasses det man
måtte have lyst til (og resourser til).
Formålet var at skabe et sted, hvor
de ældste FDFere kunne mødes og
have en hyggelig aften uden
nødvendigvis at have bestemt en
eller anden aktivitet i forvejen.
Desuden at få inviteret en masse
unge mennesker som ikke i forvejen
er FDFere, men som måske vil
kunne få øjnene op for, at FDF også
er meget andet end pionerarbejde
og lejrbål.
Som forberedelse har seniorholdet
og nogle ledere forsøgt at skabe lidt
stemning i lederrummet med
diverse plakater mm. Derudover
har vi samlet et par computere, til at
gå på internettet, af dele som folk
ikke selv har brug for mere
(overvældende at vi fik så meget, så
hurtigt). Og vi har overvejet en
masse mulige aktiviteter.
FDF Tjæreborg

Den første café blev lavet en søndag
aften fra kl. 19.00. Glade mennesker,
god musik, masser af stearinlys,
internet,
karaoke,
stemning,
pandekager, is og selvfølgelig
kaffe… Succes? Både og. Vi var en
hel del ledere/seniorer som havde
det ganske hyggeligt. Men til
gengæld var der ikke så mange af
alle de ”nye hoveder” vi havde
håbet på. Hvorfor nu det? Men vi giver selvfølgelig ikke op så
let. Vi ved at vores café er er et fedt
sted at være – nu skal vi bare have
folk til at forstå det (-: og det vil vi
så bruge de næste par måneder til at
bryde vores hjerner med.
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Kredsweekend
Kredsweekenden er efterhånden ved at være en fast
tradition i september måned.
AF TOM G. NIELSEN OG HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

”Skal vi ikke købe en lygte?”, ”Hvor
langt er der til næste post?”, ”Jeg er
træt”, ”Er det nogen, der kan se
posten?”, ”Skal vi snart sove?”
Udtalelserne kom fra både børn og
voksne, da alle var af sted på ”walk
rally” den første aften på
kredsweekenden. Fordelt på 3
blandede hold blev vi sendt af sted
på løb i mørket uden lygte og uden
nogen anelse om, hvad det hele gik
ud på. Tidsfornemmelse var også
helt væk, da vi lidt tid forinden var
blevet pålagt at aflevere ure,
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mobiltelefoner og andre tekniske
hjælpemidler. Den eneste trøst var,
at der fulgte ”en vis mand” med
hvert hold. Alle fandt hurtigt ud af,
at det var en god idé at købe en
lygte af den vise, så man både
kunne finde og læse posterne.
Opgaverne undervejs blev løst ved
fælles hjælp, da hverken børn eller
voksne kunne klare dem alene.
Dette var blot en af aktiviteterne, da
hele kredsen fra FDF Tjæreborg
midt i september var taget til
Marbæk for at holde kredsweekend
i hytten ”Pløk”. Hele weekenden
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hyggeligt, da faklerne lyste godt op
på stranden. Der er et godt stykke
vej ned til stranden, så inden vi var
hjemme igen, var de fleste RIGTIG
trætte og klar til at hoppe på
hovedet lige i seng.
Og så var der jo vores klatre/action
sjov, hvor man godt sikret skulle
stable og klatre op på så mange
mælkekasser som muligt. Det er
faktisk ret svært, da de hurtig bliver
MEGET ustabile, men det er også
sjovt, selvom det ender med, at det
hele vælter under en og man
hænger i sikringsrebet.

var fyldt med aktiviteter og masser
af hygge.
Weekendens andre aktiviteter
startede først, da tumlingene også
var ankommet til lejren om
lørdagen. Aktiviteterne startede
med at alle mand blev delt ind i fire
grupper, som cirkulerede mellem
alle aktiviteterne. Der blev lavet
flotte gipsmasker og drager –
desværre var der ingen vind til
dragerne.

Kredsweekenden er efterhånden
ved at være en fast tradition i
september måned, og er en rigtig
god måde til at lære alle de andre i
kredsen at kende. Alle - både børn
og voksne - hygger sig rigtigt og
laver masser af sjov på tværs af
holdene.
Alle lederne vil gerne sige tak for en
rigtig god og hyggelig weekend.

Husk at du altid kan se billeder fra
ture og andre arrangementer på
hjemmesiden for FDF Tjæreborg på
http://www.fdf-tjb.dk

Alle fik lavet en fakkel, så vi om
aftenen kunne gå en tur ned til
stranden og brænde dem af. Det var
FDF Tjæreborg
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Væbnere
Vi er nu startet på at genopfriske vores viden om kort og
kompas, og vi deltager i Væbner Mesterskabet.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Hey hva’ så, længe siden vi har
skrevet til posten hva’!! Ja siden vi
sidst har skrevet, er der jo sket en
masse
spændende
ting
for
væbnerne. Vi har blandt andet
bygget en svævebane, og den
virkede ”woowww” lidt vildt.
Lagkager skal der jo også til en gang
i mellem, så derfor har vi holdt
Tjæreborgs bedste lagkagebanko.
De vanvittig flotte lagkager var
blevet kreeret af de bedste
konditorer/ledere, som vi kunne
finde på holdet :)

Vi har også haft et ”underligt”
møde, hvor alle børnene inklusiv
lederne blev klædt ud, for at lave
nogle
sjove/underlige/geniale
billeder af os selv til hjemmesiden.
Vi kan desværre ikke vise dem
endnu, da vi mangler nogle enkelte
underskrifter fra forældrene, da det
er et portrætfotos, der er blevet
lavet, og derfor skal der være
forældre underskrift. Til tider har vi
jo også været lidt for seriøse, så vi
skulle jo også have et enkelt hygge
møde. På mødet så vi en film og
snuppede en sodavand for at gøre
det hele lidt mere festligt.
Vi er så småt begyndt at deltage i
Væbner Mesterskabet (VM). For
dem som ikke ved hvad VM er, er
det en landsdækkende konkurrence
for alle væbnere og seniorer. Vi har
i kredsen tilmeldt to hold som
hedder ”det-kan-jeg-sku-ikk-huske”
og ”hva-fanden-kan-man-egentligthedde”. Mesterskabet går ud på, at
man skal løse nogle opgaver på
Internettet, men der er også nogle
ting, som vi skal lave og sende ind
til en komite, som så vil give os
nogle point for udførslen. Hvis man
vil vide lidt mere om det, kan man
gå ind på www.mesterskabet.dk.

14

POSTEN

Vi er nu startet på at genopfriske
vores viden om kort og kompas, da
vi jo sikkert vil få brug for det
engang her i foråret, hvor vi måske
skal ud på en enkelt hike. Nu er der
jo ikke så mange dage tilbage af året,
så vi nærmer os jo også julen, og det
kræver jo et helt specielt møde, så
den 11. december skal i huske at
medbringe en nissehue og en masse
FDF Tjæreborg

godt julehumør.
Ellers er der jo ikke andet at sige,
end at vi glæder os til I kommer til
vores møder, da vi er ved at koge
nogle sjove ting sammen.
Væbnerlige hilsner
Niels-Ole, Stefan, Martin og Ulla
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Lederkursus
Landsdelen afholdte lederkursus på Kongådalens
Efterskole for seniorvæbnere, seniorer og ledere.
AF TOM G. NIELSEN

For at få ny inspiration til arbejdet i
kredsen var 5 ledere og 2 seniorer
fra kredsen af sted, da landsdelen
midt
i
november
afholdt
lederkursus
på
Kongådalens
Efterskole ved Foldingbro.
Lederne deltog i den del af
kursuset, der blev kaldt Blå
Højskole 18+, som udelukkende var
for mere eller mindre erfarne ledere.
Weekenden var bygget op af en
masse forskellige moduler, hvor
man på nogle lærte nye ting, mens
man på andre fik udvekslet idéer og
erfaringer med de øvrige deltagere.
Der blev snakket en del om,
hvordan man holder både ledere og
børn motiverede, samt hvordan
man får ny medlemmer og holder
på de eksisterende. Af mere
praktiske ting lærte vi, hvordan
man laver og fortæller fortællinger,
samt fik et par nye idéer til
pionerarbejde.

weekenden var at rejse rundt til
forskellige lande, f.eks. var de en tur
i Tyrol.
Udover de rent faglige ting er det
sociale en vigtig del af et
lederkursus. Der var flere gange i
løbet af weekenden tid til at hygge
med de andre ledere og snakke med
folk fra andre kredse i landsdelen.
Det kan helt sikkert anbefales, at
seniorer og ledere deltager på
kurserne i FDF. Det giver både ny
inspiration og en god motivation for
at fortsætte det daglige arbejde i
kredsen.

De 2 seniorer deltog i den del af
kursuset,
der
blev
kaldt
SeniorWildcard. Det indeholdt en
masse skøre, tossede og vilde
indslag. Et af modulerne gik ud på
at lave vilde stunts. Temaet for hele
FDF Tjæreborg
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Tjæreborg - Garn

V/Helga Herlufsen

Pilevænget 3, 6731 Tjæreborg, Tlf. 75 17 53 21
Åbningstider:
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Mandag, tirsdag
torsdag og fredag

10.00-12.30 og 14.00-16.30

onsdag

lukket

lørdag

10.00-12.00
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De uheldige billeder
Her kan du se et lille udpluk af
nogle uheldige billeder der er blevet
taget.

FDF Tjæreborg

19

20

POSTEN

55º Nord

FDF har i en del år haft en butik,
hvorfra der blev solgt skjorter,
knive, sangbøger, rygsække - you
name it... Der blev solgt alt, hvad
man kunne bruge som FDFer.

Nu har FDF valgt at gå sammen
med KFUM-spejderne, og det er der
kommet en ny butik ud af: 55° nord
Butikken ligger i Taulov og er en
postordrebutik. I butikken sælges
akkurat de samme ting som i FDFbutikken plus en hel masse mere.
For at fejre den nye butik, kører de
en tur rundt i landet med en kæmpe
showbus (kendt fra Rejseholdet!!!)

De er i Esbjerg mandag, den 1.
december kl. 14.00 - 17.30 ved
Kredshuset på Tarphagevej ved
Sædding skole og kl. 19.00 - 21.00
ved kredshuset på Darumvej 110 (tidl. Gammelby skole)
Hvis nogen har lyst til at se
vareudvalget eller evt. selv mærke
på julegaven, så besøg showbussen.
Fremover kan man også gå ind på
butikkens
hjemmeside
www.55nord.dk, men det er stadig
billigst at bestille gennem FDF.
Kontaktpersonen i FDF Tjæreborg
er Lis Sørensen, tlf. 75 17 56 38. Ring
til Lis og bestil det du skal have, så
skaffer hun det hjem uden
portoudgift eller andre gebyrer.

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 14 år
1 stk. størrelse 16 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
Finn Jensen

75 17 60 83
75 17 60 95
75 17 56 38
75 17 17 27
75 17 18 80
75 17 54 38
75 17 59 72

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
28 96 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

