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Kredslederen
Det nye år er startet i fin stil, og der er godt gang i alle
holdene.
AF LIS SØRENSEN

Det er blevet lysere, så nu kan vi
snart komme mere ud. Apropos ud,
så kan vi ikke mere råde over vores
nabogrund ude i skoven. Grunden
er blevet solgt og skal bruges til
andet formål. I den forbindelse siger
vi tak til de friske folk, der i
vinterferien var parate til at bruge
en eftermiddag i øsende, pøsende
regnvejr
til
at
„tømme“
nabogrunden
for
bivuak,
gyngestativ, rafter, bålsted osv.
Vi må nu lægge hovederne i blød
for at finde en anden løsning i
skoven, hvis vi vil have mere plads
eller mere råderum.
Hvis I ikke tidligere har hørt det, så
har vi i uge 31 lejet „Håstruplejren“
ved Fredericia til vores næste
sommerlejr. Vi har aldrig tidligere
været i den lejr, så det bliver
spændende at udforske et nyt
område. I kan læse mere om lejren
på www.fdf.dk/hytter.
Den 7. marts skal vi ud at stemme
dørklokker.
Vi
står
for
indsamlingen i Tjæreborg Sogn for
Folkekirkens Nødhjælp. Temaet i år
er „Ryd minerne“, og vi håber, vi

FDF Tjæreborg

får samlet en masse penge ind, så vi
kan være med til at redde
mennesker fra lemlæstelse i de
mine-belagte områder i verden.

I skrivende stund er vi ved at
arrangere det sidste til vores fælles
Fastelavns-fest søndag, den 22.
februar. Vi går først i kirke, og
derefter går vi over til FDF og
klæder os ud - og slår katten af
tønden. Selvfølgelig skal vi bagefter
have fastelavnsboller. Det skal nok
blive hyggeligt.
Med venlig hilsen
Kredslederne
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Tumlinge
Vi har lavet „Tanzania-skinke“ på trangia, og det smagte
hammer-godt. Det var det sidste for at få kokkemærket.
AF LIS SØRENSEN

Hej tumlinge
Nej, hvor vi glæder os til, at det
bliver lidt lysere. Vi trænger snart
til at komme mere ud, når vi er til
FDF.
Heldigvis er Jens kommet med som
leder på vores hold. Det er dejligt,
at vi nu er 4 til at holde gang i
aktiviteterne - for når tumlingene
mødes, så er der virkelig gang i
den. Jens er rigtig god til at lave bål,
så nu vil vi tage bålmærket, og lade
Jens lære os det, der skal læres.
Indendørs har vi lavet en masse
forskelligt. Vi har lavet „Tanzaniaskinke“ på trangia og det smagte
hammer-godt. Det var det sidste, vi
lavede for at få kokkemærket.

FDF Tjæreborg

Vi har også produceret grise - i
papmache altså... og de blev rigtig
flotte.
Vi har også gjort idrætsmærket
færdig - vi sluttede af med en
ordentlig gang ballon-avis-hockey.
Det blev vildt og gav sved på
panden. Det var rigtig sjovt.
Vi havde egentlig planlagt nogle ture
ud i skoven for at klatre sidste
efterår, men det måtte vi aflyse af
flere årsager. Det tager vi op igen, og
sidst i marts regner vi med at skulle
derud et par gange. Vi skal lege og
klatre derude. Vi håber Jesper og
måske nogle flere seniorer vil hjælpe
os med at klatre.
Vi mangler stadig brugte skjorter i de
små størrelser: 8 - 10 - 12 år.
Mange tumlinge hilsener
fra
Anne - Charlotte - Jens - Lis
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2. Pilte
Vi har haft noget om førstehjælp, hvor vi bl.a. lavede
nogle forbindinger på hinanden.
AF INGE MADSEN

Efter
pebernøddebagning
og
julehygge i december, er 2. piltene
kommet godt ind i det nye år.
Vi startede det nye år med nogle
indendørs lege, bl.a. har vi spillet
avis-hockey. Vi har snakket om
behandling af økse, kniv og sav, og
vi har haft noget om førstehjælp,
hvor vi bl.a. lavede nogle
forbindinger på hinanden, og hørte
om hvordan man skulle gøre i
forskellige nødsituationer.

Så har vi haft en rekord-aften, hvor
vi skulle se, hvem der kunne bygge
det højeste tårn af stole, bygge det
højeste tårn af klodser og flere andre
ting. Vi har også lært lidt om,
hvordan vi bruger kort og kompas
til at finde vej med, samt været på et
lille løb. Til et andet møde spillede
vi spil.
Et af de sidste møder på planen i
denne omgang brugte vi på at lave
mad, vi lavede Tanzania-gryderet
m/ris, og til dessert fik vi abe-mad.
Der var mange 2. pilte med til vores
fastelavns-arrangement,
blandt
andet i udklædning som Harry
Potter, en læge, et skelet, to
spilleautomater, en pakke, en
troldmand og andre, hvor Rasmus
blev kattekonge i tøndeslagningen
for pilte, væbnere og ledere.
Ellers ser vi frem til der kommer
forår i luften, så vi kan få gang i flere
udendørs arrangementer.
Hilsen
2. piltelederne

FDF Tjæreborg
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Væbnere
Rummanden kan ikke drukne, godt nok prøvede vi ikke på
det, da vi var i svømmestadion.
AF ULLA JENSEN

Rummanden er en, vi har lavet i
papmache, og han ser næsten
levende ud. Vi har brugt 3 møder på
at lave ham, og vi har gået op i det
med liv og sjæl. På nær når der lige
har været snevejr udenfor, så har de
onde ledere tæsket jer i sne..
Vi har også været ude og gå 10 km,
så vi kan få 10 km-mærket. Vi gik en
god tur ude i skoven, hvor vi vel gik
et par timer. Da vi kunne mærke, at
vi var ved at blive godt trætte i
benene, gik vi hjem til FDF, hvor vi
fik noget at spise. Det stod mester
kokken Johnsen for, så vi blev
mætte. Tak for det Johnsen.

FDF Tjæreborg

Om aftenen og natten var der
væbnermesterskab. De fleste faldt
dog i søvn inden, det var færdigt,
men vi hyggede os med det, og det
er jo hovedsagen. Lørdag stod vi op
kl. tidligt, men sådan var det nu
engang.
Men nu er foråret jo på vej, så vi skal
til at udenfor at lave nogen
spændende ting, noget knob og
kludder. Det bliver sjovt, så skal vi
binde Martin (leder) fast til en stol,
og fodre ham med makrel i tomat, så
bliver han glad. Nå, men vi glæder
os til at se jer til en masse sjove
møder.
Med venlig hilsen
Væbnerlederne
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1. Pilte
Der var dømt gys og gru, og der blev leget med alle de
forskellige sanser.
AF SØREN SØNDERGÅRD

Lige et lille livstegn fra 1. piltene. I
den seneste tid har vi arbejdet med,
Hawaii tema, malet en væg,
juleweekend, lavet papmache, og
fejret international musik dag.
Der er jo ikke mange, som ved det,
men den 3/3 er rent faktisk
International musik dag, og det
valgte vi at fejre. Vi medbragte
noget dansk musik, noget engelsk,
og ja, en masse forskelligt fra
alverdens lande, som ingen vidste
eksisterede. Det lykkedes også for
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Filip at komme med det mest
opsigtsvækkende musik, men det
kommer vel ikke bag på nogen.
Hvem samler da også på
nationalsange, det kan ikke være
andre end Filip.
For en enkelt gang valgte vi at flytte
Hawaii til vores lokaler (næsten).
Der var afslappende musik fra
Hawaii, som strømmede ud af
højtalerne, og hvis man lukkede
øjnene, kunne man næsten
fornemme bølgebrusen, når man gik
en tur på den indendørs strand, som
var skabt til formålet. Vi startede
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med at fabrikere nogle strandstole,
som vi forhåbentlig vil få en masse
glæde af her til sommer, hvor vi har
bestilt godt vejr i uge 31 til
sommerlejren. Det var noget hårdt
arbejde, som kostede både sved,
blod og tårer, men vi klare det nu
flot alle. Da vi var færdig med vores
formidable stole, gik vi i gang med
endnu en stor beskæftigelse, som
tager meget tid for de lokale. Vi
lavede perle- og blomsterkæder til
den helt store medalje, og inden vi
vidste af det, var klokken seks, og vi
skulle hjem.
Når det regner og blæser udenfor, så
er det uhyggeligt udenfor, men ikke
nok med det, når man kommer ned
til FDF, så er det også uhyggeligt,
om ikke andet så var der et par
onsdage, hvor det var mørkt, og alt
blev lyst op af stearinlys. Der var
dømt gys og gru, og der blev leget
med alle de forskellige sanser.
Nogle fik sig en forskrækkelse, når
de trådte i en omgang ananasmos,
andre syntes at det var klamt at
stikke hånden ned i en spand for at
føle, hvad der var i den.

FDF Tjæreborg

Vi har skam også brugt vores
kreative evner op til flere gange. Vi
har lavet alt lige fra papmache til at
give nyt liv til en af vores kedelige
hvide vægge. I løbet af 2 møder blev
en fantasiløs væg dekoreret, så der
nu står en person med et enormt
problem over hovedet og tager sig
rigtig godt ud.
De bedste pilte hilsner
1. piltelederne

11

Væbner weekendtur
Weekendturen strakte sig fra januar til februar, og der var
dømt hygge over hele linien med film og alt mulig andet.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Vi ankom fredag den 30. januar kl.
20.00 til luksus hytten Trekløver,
hvor vi hurtigt fik os indrettet. Det
var ren luksus fra starten, udlejeren
havde været så venlig at tænde for
varmen i hele hytten, så vi ikke
skulle fryse når vi ankom. Efter at vi
havde fået os indrettet, begyndte vi
på at lægge puslespil. Vi havde
fundet et lille et på 1000 brikker, så
vi mente, at der burde være nok
underholdning til hele weekenden.
Det vidste sig så senere, at vi blev
færdige med det lørdag aften. Vi
skulle have fundet et på 1500
brikker i stedet for.

Omkring kl. 22 fredag aften satte vi
en film på, som vi mente, vi kunne
falde i søvn til. Da den var færdig
blev ungerne lagt i seng, der var dog
ikke ro, før klokken var omkring 1.
Lørdag morgen blev vi vækket
omkring kl. 8 af ungerne, det var
ellers meningen, at vi ville vække
dem, men det fik vi desværre ikke
lov til. Efter en solid omgang
morgenmad skulle vi ud og se på
naturen omkring hytten. Vi gik
derfor en lille tur omkring øen og
rundt i Marbæk. Efter vores lille
gåtur legede ungerne udenfor, og vi
ledere fik lavet lidt mere puslespil.
Da klokken fik sneget sig op over 14,
blev vi enige om, at vi nok hellere
måtte se at få noget at spise. Vi fik
anrettet noget middagsmad, og så
blev der kaldt til bords.
Efter middagsmaden legede vi igen
lidt, og fik lagt noget mere puslespil.
Sådan forløb det meste af
eftermiddagen, indtil vi skulle have
lavet noget aftensmad. Den stod
Stefan og Martin for, og det var
spaghetti
med
kødsovs.
Aftensmaden trak lidt ud, da de
eneste gryder, der var i hytten, var
nogle kæmpe nogen, som kunne
lave mad til en hel kreds. Vi fik dog
vores aftensmad kl. 20 om aftenen,
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og da der var blevet ryddet af, fik vi
slæbt nogle madrasser nedenunder
for at vi kunne have en rigtig hygge
aften. Vi fik set en enkelt film, og
efter den var alle rigtig trætte, så de
gik selv i seng.
Søndag morgen forløb stille og
roligt, da alle var godt trætte. Vi fik
dog stablet noget morgenmad på
benene og set ”Løvernes Konge”. Vi
nåede også lige at få gjort rent i
hytten, inden vi blev hentet af nogle

FDF Tjæreborg

forældre.
Alt i alt var det en rigtig hyggelig
weekendtur, og vi håber, at I har
haft det lige så sjovt, som vi har.
Hilsen
Væbnerlederne
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Forældre-støttekredsen
Giv dig til kende, vi kan altid bruge en ekstra hånd for at
hjælpe de unge ved FDF Tjæreborg.
AF KIM BUSCH

Kære forældre og medborgere i
Tjæreborg.

Flaskecontaineren fjernes pr.
1. juni 2004
Indledningsvis vil vi gerne benytte
lejligheden til at takke for de mange,
som gennem årene har lagt flasker i
vores flaskecontainere. Også en
speciel tak til de erhvervsdrivende,
som lader deres flaskeindtægt gå
direkte til FDF.
Forrige år var vi på banen med en
oplysning om, at det var så
ressourcekrævende
at
passe
containerne,
at
vi
kraftigt
overvejede
at
fjerne
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flaskecontainerne.
En
sådan
beslutning strider imod vores
fornuft, idet det jo er en indtægt til
forældre-støttekredsen, og dermed i
sidste ende en indtægt til FDF
Tjæreborg. Vi valgte dengang, at
lade en container stå ved Brugsen,
og en bagved DK-Benzin.
Gennem det sidste år har der
desværre vist sig en tendens til, at
containeren mere og mere bliver
brugt som affaldscontainer.
Da det ikke er lykkedes os at finde
nye folk til at hjælpe med at holde
området omkring containeren, er
beslutningen, at containeren fjernes
pr. 1. juni 2004.
Vi beklager denne beslutning,
specielt for de unge ved FDF.

POSTEN
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En anden ting er, at det gennem de
sidste par år er lykkedes at få
POSTEN op at køre på højtryk.
Vi har specielt det sidste år oplevet
en forbedret kvalitet, og de sidste
par numre synes vi, har været
præget af, hvad der skal ske i
perioden til næste udgivelse.
Det synes vi er godt. Det giver de
unge en mulighed for at læse om,
hvad der kommer til at ske, og
dermed måske vil prøve kræfter hos
FDF, ligesom det nu er sjovere at
læse om, hvad der skal ske, end som
at læse om, hvad vi jo allerede har
oplevet.
For forældrene må det på den anden
side være interessant at læse om,
hvad der har været sket på møder,
ture osv. Så det er en svær balance
at tilfredsstille alle.
Vi vil i denne forbindelse godt takke
vores mange annoncører for deres
loyalitet overfor POSTEN.
Også en tak til de nye der er
kommet til.
Uden jer var det ikke muligt for FDF
at udgive POSTEN, og dermed at nå
hjem til forældrene.

Nabogrunden til vores grund
er solgt
Forinden var vi dog blevet
orienteret om, at vi kunne købe
grunden. Vi havde bare ikke de
fornødne midler. Vi har nu ryddet
nabogrunden, idet der skal til at gå

FDF Tjæreborg

heste på området. Det er vi glade
for, da vi jo er naturmennesker, og
holder af dyr. Så finder vi plads i
skoven til vores aktiviteter.

Til slut en opfordring til alle
forældre
Den siddende bestyrelse bliver nok
ikke siddende i mange år endnu.
Bl.a. er det ikke alle, som har børn
ved FDF længere, hvorfor der er
kommet andre ting, der optager ens
tid. En klar opfordring skal derfor
være - giv dig til kende, hvis du
synes du kan bidrage med nogle
timer om måneden.
Med disse ord vil vi sige tak for året,
der er gået.
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Senior udflugten
Udflugten er et nyt møde, som vi har tilføjet senior
programmet i år.
AF JESPER SØRENSEN

Alt vil blive mørkelagt omkring
udflugten, så ingen ved, hvad der
skal ske. Til udflugten vil alle
deltagere blive banket tilbage til
Væbnertiden, så man kommer til at
få den følelse af at være lidt
hjælpeløs igen. Ingen ved jo hvad
der skal ske, og ingen ved om de 2
min. senere står i vand til maven
eller sidder på Mc. D. med den store
menu foran sig. Udfordringen
begynder allerede der, „tør man at
tage med?“ Eller omvendt, „Tør
man at blive væk?“ For så vil man
måske gå glip af den ultimative
oplevelse, for jeg kan med 100 %
sikkerhed give min garanti for at
den ultimative oplevelse kommer
på et tidspunkt.
Udflugten havde en fin præmiere
søndag den 14/2 2004. Starten gik,
og seniorerne fik bind for øjnene og
transporteret til Esbjerg havn. Ulla
og Emma havde godt nok nogle
start problemer med at komme den
rigtige vej ind i bilen. Altså med
bagenden først! Drengene havde
derimod ingen problemer med få
sig placeret hurtig i bilen. Johnsen
havde kun et lille vejrtræknings
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problem, men det betød ikke så
meget.
Da vi endelig kom ned på havnen,
efter et par ture rundt i samtlige
rundkørsler
i
Esbjerg.
Havnearbejderne lavede sjove
ansigter, da seniorerne blev slæbt
ud af bilerne med bind for øjnene,
og vi måtte hjælpe dem med at gå
ordentligt.
Seniorerne havde
nemlig store problemer med at gå
lige ud uden at vælte. Da alle de
”blinde” var på plads, fik de
udleveret et kort med et kryds.
Afsted gik det så der ud af. Efter de
var kommet forbi Vandtårnet, og
enden var ved at være nær, kunne
seniorerne godt lugte lunten, vi
skulle have en god gang bowling i
Citybowling.
Ja! Som sagt kan alt ske. Derfor ville
vi ikke skræmme alle væk til
premieren af Udflugten. Vi valgte
derfor, at lave en mild gang
bowling. I kan godt begynde at
glæde jer til næste del at Udflugten.
For ingen ved hvad der kan ske???
UUHhhh!!!!
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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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Kredsarrangementer
Efter en veloverstået tøndeslagning fik vi fastelavnsboller,
og så var det tid til at tage hjem for denne gang.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Vi er nu kommet godt ind i det nye
år, hvilket har betydet opstart på de
enkelte hold efter en lille vinter
pause, men også at vi er kommet i
gang
med
nogle
flere
kredsarrangementer.
Det første af slagsen blev afholdt
den 4. januar, hvor vi i stil med
sidste år havde lejet en af de to
skøjte haller i Esbjerg, så vi alle
sammen, gode som knap så gode,
kunne komme til at udfolde vores
kunstneriske evner på den glatte is.
Vi var dog lidt uheldige med, at der
var sket en lille fejl i bookningen af
hallen, så vi kun fik en enkel time
for os selv. Det tog vi med oprejst
pande, og så måtte vi jo prøve, om
vi kunne styre mellem de mange
andre, som var til offentlig skøjtning
i den anden hal. Det var nu egentlig
meget sjovt, når det kom til stykket,
tak for en god tur til alle som var
med, både forældre, ledere og børn.

en barnedåb, og nogle af børnene
var oppe ved alteret for at få nadver.
Efter kirkegangen gik vi tilbage til
FDF, hvor der var tøndeslagning på
to tønder, en for pilte, væbnere og
ledere, og en for tumlingene. Ved de
ældstes tønde var det Rasmus (2.
pilt), som var den heldige som blev
kattekonge, og ved tumlingene var
det Rikke, som var så heldig at slå
tønden ned. Efter en veloverstået
tøndeslagning
fik
vi
fastelavnsboller, og så var det tid til
at tage hjem for denne gang.

Sidst i februar blev afholdt endnu et
arrangement, denne gang var det
fastelavnsfest som stod for tur.
Denne begivenhed startede med, at
vi alle mødtes ved FDF og gik så
fælles i kirke, hvor vi var vidne til
FDF Tjæreborg
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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.

Man kan gå ind og se butikkens
varesortiment på deres hjemmeside
www.55nord.dk, men husk at det
stadig er billigst at bestille gennem
FDF.

Nu har FDF valgt at gå sammen
med KFUM-spejderne, og det er der
kommet en ny butik ud af: 55° nord

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.

Butikken ligger i Taulov og er en
postordrebutik. I butikken sælges
akkurat de samme ting som i FDFbutikken plus en hel masse mere.

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. 75175638 og høre,
om vi har fået en hjem for nylig.
Fortiden er følgende skjorter til salg:
3 stk. størrelse 14 år
2 stk. størrelse 16 år
2 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
Jens Øllgaard-Nicolajsen

75 17 56 38
75 17 59 24
75 17 17 27
75 17 58 41

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

