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Kredslederen
Sæsonen 2003/04 er ved at være slut, men inden da
skal vi på sommerlejr
AF LIS SØRENSEN

Så lakker sæson 2003/04 mod
enden. Den har været en rigtig god
sæson, med en masse forskellige
aktiviteter på alle holdene - og en
masse gode oplevelser for vi ledere.
Lige nu er vi i fuld gang med at
planlægge sommerlejren, der jo
finder sted i uge 31 på
Håstruplejren, der ligger lidt
nordvest for Fredericia.
Lejrens tema bliver „nord-syd-østvest“, og vi skal nok finde mange
sjove måder at udnytte det tema.
Vores bestyrelsesformand, Niels
Vestergaard, og ét af vore
bestyrelsesmedlemmer,
Finn
Jensen, har valgt at stoppe i
bestyrelsen. Heldigvis fortsætter de
begge i skovudvalget, der arbejder
med at skaffe en hytte i skoven. Vi
takker dem begge for adskillige års
godt arbejde for FDF Tjæreborg.
De har begge været meget
engagerede og har arbejdet varmt
for vores kreds. De har begge været
meget opsat på at skaffe en hytte i
skoven, og vi håber det går i
opfyldelse.
Da
vi således
mangler 2
bestyrelses-medlemmer, så hører vi
FDF Tjæreborg

gerne, hvis der er nogen, der har
lyst til at gøre et stykke arbejde
indenfor FDF og indenfor deres
børns interesse. Hvis nogen
påtænker at melde sig, men ønsker
flere oplysninger om arbejdet, så
må I meget gerne kontakte os kredslederne - eller de andre
bestyrelsesmedlemmer, som gerne
fortæller om arbejdet, som er
interessant, aktuelt og ikke særlig
arbejdskrævende. Vi holder ca. 4
bestyrelsesmøder pr. sæson - og
giver ellers en hjælpende hånd ved
fællesarrangementer.
Inden vi går på sommerferie, så
holder
vi
en
fælles
sommerafslutning. Den finder sted
tirsdag, den 15. juni ved
bålpladsen i Østskoven. Vi kigger
os omkring i Østskoven, og løser
undervejs nogle sjove opgaver, og
så griller vi sammen. FDFerne får
en indbydelse med hjem i
nærmeste fremtid. Vi håber at
rigtig mange melder sig.
Ellers så siger vi mange tak for
denne sæson, og ønsker alle vore
medlemmer velkomne igen, når vi
starter op i august.
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere
3
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Bestyrelsen
Bestyrelsen søger nye folk, da to af medlemmerne har
valgt at sige farvel og tak for denne gang

Finn Jensen og Niels Vestergaard
er begge udtrådt af FDFs bestyrelse
her i maj måned. Finn har været
med i rigtig mange år, mens Niels
har været med i 6 år, heraf de
sidste 4 som formand.

På det seneste har vi i bestyrelsen
arbejdet
med
hytteprojektet,
samværsregler
(udløber
af
fokuseringen på pædofili) og
principper for bemandingen af de
enkelte hold. Bestyrelsen mødes ca.
4 gange om året. Man er „valgt“ for
2 år ad gangen.

Finn stod i mange år for
telefonbogsuddelingen og han har
været meget aktiv i projektet om et
hyttebyggeri på vores grund i
Solbjerg Plantage.

Hermed opfordres I forældre til at
overveje, om det kunne være en
mulighed. Hvis du er interesseret så
henvend dig til Kredsleder Lis
Sørensen på 75175638.

Så nu mangler FDFs bestyrelse 2
nye
forældrerepræsentanter.
Bestyrelsens arbejde er lidt
anderledes
end
traditionelt
bestyrelsesarbejde,
da
FDF
Tjæreborg jo som en del af
landsforbundet FDF arbejder
indenfor det samme formål som
andre FDF kredse. Bestyrelsen skal
derfor sikre at dette formål
efterleves og at økonomien er i
orden. Det daglige arbejde med
børnene og de unge varetages af
lederne
under
ledelse
af
kredslederne
Inge
og
Lis.
Bestyrelsens opgave er således at
skabe de bedste rammer for dette
arbejde.

FDFs arbejde er meget vigtigt.
Børnene møder her et samvær,
aktiviteter og nogle værdier som det
kan være svært at finde andre
steder.

AF NIELS V ESTERGAARD

FDF Tjæreborg

Med venlig hilsen
Niels Vestergaard
Afgående formand
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Forældre-støttekredsen
Vi vil gerne sige mange tak for hjælpen til forældre og
FDFere, som hjalp med omdeling af telefonbøger
AF KIM BUSCH

Så har FDF igen krævet hjælp af
forældrene. Denne gang til
omdeling af Fagbog Jylland lørdag
den 29. maj.
Trods omdelingstidspunktet faldt i
en forlænget weekend, lykkedes
det dog at få telefonbøgerne ud.
Vi
skal
fra
FDF
beklage
tidspunktet. Vi er bare ikke herre
over, hvornår vi får dem leveret, og
da vi har en deadline, må vi jo
fastsætte tidspunkt efter dette.

Som nævnt mange gange før, er
omdeling af telefonbøger en
uundværlig indtægt for FDF.
Mange tak for hjælp.

Arbejde ved 4N
AF H ENRIK ØLLGAARD -NICOLAJSEN

Jeg vil godt indlede med at sige
mange tak for hjælpen, til alle de
personer, som var så venlige, at
give en hånd med, da vi blev
tilbudt og accepterede at lave et
stykke arbejde for 4N i Tjæreborg.
Det er ikke første gang vi, er så
heldige at blive tilbudt at tjene lidt,
ved at bruge et par weekender på
at arbejde, og vi håber heller ikke,
det bliver den sidste.
Opgaven bestod denne gang i at
folde nogle videobåndsæsker. I
æskerne skulle efterfølgende puttes
FDF Tjæreborg

noget forskelligt indhold. Opgaven
blev primært løst af lederne, som
alle var meget venlige til at bruge
nogle timer på arbejdet. Mange tak
for det.
Arbejdet gav en god sum penge,
som vi ledere i fællesskab har
besluttet, skal gå til skovprojektet.
Vi håber alle, at det vil bidrage til,
at vi kan få vore ønsker om hytte,
shelters og de mange andre ting
opfyldt.
Tak for hjælpen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
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Tumlinge
Vi har lavet en masse sjove ting i løbet af året, men der
er stadig meget vi kan lave, så vi glæder os til næste år
AF LIS SØRENSEN

Hej tumlinge
Tænk, nu er sæsonen snart slut, og
ca. halvdelen af jer bliver pilte. De
andre bliver 2. tumlinge og så skal
vi have en masse nye 1. tumlinge.
Det har været dejligt at være jeres
ledere, for det meste af tiden har I
været rigtig sjove. Vi synes også at
vi har lavet en masse sjove ting
med jer, så vi håber, at I har lyst til
at være FDF’ere rigtig mange år
frem i tiden.
Selvom vi har lavet en masse sjov,
så har vi ikke engang lavet alt det,
vi har haft lyst til, men der skal jo
også være noget til de næste og til
dem, der fortsætter som 2.
tumlinge.

Vi er efterhånden blevet ret gode til
at lave „mad“ på bål. Det er mest
nogle sjove småting, vi har lavet „fyldte æbler“ var det seneste, og
det kunne de fleste godt lide.
Ellers så vil vi helst være ude nu.
Vi har planlagt en lille cykeltur i
nærmeste fremtid. Vi cykler nok ud
og ser på Sneum Sluse og spiser
lidt kiks derude.
Vi skal også på opgaveløb og så er
der ellers kun vores afslutning
tilbage. Vi har ikke rigtig bestemt
os til, hvordan vi vil holde
afslutning før sommerferien, men
det finder vi nok ud af.
Ellers så siger alle vi ledere rigtig
mange tak for denne sæson. Vi ses
igen på sommerlejren i uge 31 og til
næste sæson som 1.pilte eller 2.
tumlinge.
Ha’ det godt, hvis vi ikke længere
skal være jeres ledere - og på
gensyn, hvis vi skal!
Mange tumlinge hilsener
fra
Anne - Charlotte - Jens - Lis

FDF Tjæreborg
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1. Pilte
I forbindelse med FDFs missionsprojekt, valgte vi at
flytte et af vores møder til Indien
AF SØREN S ØNDERGÅRD

Nu er det så blevet sommer, i hvert
fald hvis man ser i kalenderen,
selvom det kan være lidt svært at få
øje på, når man ser udenfor. Ikke
desto mindre skal der mere til at
stoppe 1. piltene fra at være
udenfor og nyde det gode danske
sommervejr.
Vi har været på den helt store
skovtur. Vi startede ude ved vores
skov i Solbjerg, hvorfra vi gik en
lang tur i skoven, mens Filip
fortalte om det han havde lært fra
de forskellige kurser, som han har
været på i tidens løb. Ja, tro det
eller ej, han er noget af en ”bog”,
når det kommer til stykket. Vi fik
set en masse ting, blandt andet en
doven myretue som ikke vil arbejde
sammen med os, kigget efter
planter og fundet ud af, hvad det
farligste dyr er i de danske skove.
Nu kan vi ledere godt lide at rejse,
så derfor valgte vi at flytte et af
vores møder til Indien. I forbindelse
med FDFs missionsprojekt som
handler om Indien, tog vi et møde
ud og lavede en masse forskellige
ting omkring Indien. En ting er
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sikkert, indisk mad smager godt,
når det er pilte, som laver det.
I den nærmere fremtid kan vi godt
løfte sløret for, hvad der kommer til
at foregå. Når det hele falder på
plads med vores klatreledere, så
skal vi en tur ud og prøve at klatre
i træer med det rigtige udstyr og se
hele Tjæreborg fra en lidt anden
vinkel, end vi er vant til. Vi har en
lille weekendtur i tankerne, hvor vi
skal ud og sove i telt, og rigtig
hygge, os med bål og skumfiduser.
Vi skal jo være i skarp træning til at
hygge når det bliver sommerlejr og
vi håber naturligvis, at der er en
masse pilte og andet godt folk, som
vil med.
Det var alt fra 1. piltene for denne
omgang. Velmødt til de sidste par
møder der er tilbage i denne sæson.
Venlig hilsen
1. piltelederne
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Projekt Skoven
Der er lagt planer for aktiviteter i skoven i 2004, og
arbejdet er allerede godt i gang
A F JESPER S ØRENSEN

Som ny formand for skovudvalget
vil jeg gerne præsentere vores
planer for skoven og fortælle lidt
om, hvad vi står for m.m.
Skovudvalget består af ledere og
forældre. De har til opgave at
planlægge og organisere de
projekter, der nu skal til, for at få
skoven gjort anvendelig og fyldt
med tilbud om frilufts aktiviteter.
Hvad er der sket med den gamle
skovplan? Umiddelbar kunne det
godt se ud, som om vi har sovet
lidt i timen. Det er bare ikke
tilfældet, vi har arbejdet hårdt på
at få skrabet penge nok sammen til
de forskellige aktiviteter og
bygninger. Der har på en måde
været god tid til at få tingene på
plads, da vi havde tilladelse til at
benytte græs arealet ved siden af
vores grund. Hvor vi har og kunne
lave mange gode aktiviteter på
græs arealet. Desværre ville
skæbnen, at græs arealet skiftede
ejer, og vi ikke kunne benytte
stedet til vores aktiviteter mere. Det
var både godt og skidt! Nu er vi
tvunget til at få lavet vores skov
anvendelig og klar til aktiviteter
hurtigst mulig.
FDF Tjæreborg

Projekt 2004
Målet for 2004 lyder på at få fældet
flere træer og sået græs på arealet,
så der kan blive plads til
friluftsaktiviteter. Der udover skal
der opsættes en shelter og et toilet
på grunden.
Vi er godt i gang med at fælde
træer, og de sidste træer som skal
fældes, vil blive det inden juni.
Vinds Maskinstation kommer
derefter forbi og jævner jorden og
sår græs.
Jesper Sørensen
Formand skovudvalget
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Sille og Sigurd-dag
Søndag, den 25. april var tumlingene til „Sille og
Sigurd-dag“ i Østskoven
AF LIS SØRENSEN

Vi mødtes kl. 9 og cyklede sammen
ud til Østskoven. Det var lidt hårdt
at cykle derud, for der var
modvind og lidt op ad bakke.
I Østskoven mødte vi Sille og
Sigurd. Det var underligt, for
Sigurd lignede nu lidt vores egen
Anne, men det kan jo ikke passe,
for Anne går jo ikke i skov-troldetøj. Forøvrigt var Anne slet ikke
med på denne tur, for hun skulle
noget andet den dag.

12

Vi mødtes ved bålpladsen og så
blev vi sendt ud på opgaveløb i
skoven. Først blev vi sværtet i
hovederne og fik gele i håret, så vi
rigtig kom til at ligne skovtrolde, og
så blev vi sendt til andre poster,
hvor vi skulle lave en masse sjove
ting. Vi skulle køre sæbekasse-løb,
fange popcorn, der sprang op ad
gryden, lave en „skovlov“, hoppe i
plast-sække og trække tov over en
presenning med sæbe på (Det var
rigtig sjovt....), lave en skovtrold og
mange andre sjove ting.. Vi grinte
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næste år.
Så sagde vi farvel til Sille og Sigurd
og cyklede hjem igen, og heldigvis
gik det denne gang ned ad bakke i
medvind, så vi var hurtigt hjemme
efter en dejlig og sjov dag, meeeeen
det var nu mærkeligt med ham
Sigurd........

rigtig meget på den tur - også
selvom én af tumlingene væltede
ned i en kæmpevandpyt og blev ret
våd. Det tog han dog med godt
humør og lånte i stedet et par
regnbukser.
Når vi havde løst en opgave, så fik
vi „guld-stykker“ i belønning, og
dem der havde flest guldstykker efter vægt - de vandt.
Da vi kom tilbage, spiste vi vores
medbragte madpakker og drak en
masse saftevand til. Der blev også
tid til at lege sammen - og til slut
blev vinderen kåret. Det blev
Esbjerg 4. kreds og de vandt en
præmie - Sille og Sigurds lille
egern, som de må passe på indtil
FDF Tjæreborg
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Die Hard weekend
Kampen for at få Johnsens „kæreste“ igen, var overladt
til en flok væbnere
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Det var en mørk og stormfuld nat,
eller var det aften? Hmm, det har
egentlig ikke så meget at gøre med
vores historie...

bruge. Efter vi havde fundet
tingene blev vi ringet op og fik at
vide at vi skulle ned til hullet ved
Nørreled. Der fik vi stillet en gåde,
og efter den var løst, hastede vi
hurtigt videre på løbet.

Det hele startede med, at der var
nogle væbnere, som skulle på
weekendtur, til deres tur var der et
tema, nemlig ”Die Hard“.
Weekenden startede med en
genopfriskning af den tredje film i
serien. I begyndelsen var der dog
en del protester, men efter filmen
var kommet i gang forstummede
alle protesterne.
Efter filmen skulle vi til at lave
noget at sove i, men lige pludselig
ringede telefonen, og vi fik at vide
at Johnsens ”kæreste” var blevet
kidnappet. Personen i telefonen
fortalte os, at hvis de gik ned til
viadukten, ville vi finde nogle ting,
som kunne hjælpe os igennem et
lille løb, som ville ende ud med at
”hun” ville blive frigivet, hvis altså
det blev fuldført. Herefter tog vi
alle vores ting med, som vi tænkte,
vi kunne få brug for undervejs.
Ved viadukten fandt vi en kasse
med nogle ting i, som vi kunne
14

Den
næste
post
var
i
„Fiskeparken“, hvor der var en
vand-gåde, der skulle vel ikke være
et sammenhæng mellem filmen og
løbet, nahhh. Da vi havde brugt
vores usandsynligt kloge hoveder,
blev vi sendt ned til krydset ved
Klintholmvej og Brovej.
Der var der endnu en opgave,
noget med et puslespil. Da dette
var løst, skulle vi ud på en
laaannnggg gå tur, hvor vi endte
POSTEN

helt ude på Tradsborgvej. Her
skulle vi synge ”Jeg er musen
Hannibal”.
Efter skrigeriet var overstået, blev
vi endnu engang ringet op og fik at
vide, at vi skulle gå mod Gammel
Skolevej, her ville der så ske noget.
Efter endnu en lille gåtur, kom vi
hen til stedet og fik at vide, at vi
skulle følge efter en gammel
skrammelkasse. Ganske rigtig, kort
efter kom en gammel rød golf med
lys og alt muligt tøffende forbi.
Denne fulgte vi efter, og endte ude
ved et hus, som ingen rigtig vidste,

FDF Tjæreborg

hvem ejede. Senere fandt vi dog ud
af, at det Johnsens storebror, som
havde givet os lov til at sove ude
ved ham. Inden vi skulle i seng, fik
vi lavet noget varm kakao.
Efter en god gang morgenmad
begyndte vi at gå hjem til FDF for
at lave noget mad på vores
udendørs komfur. Det blev til
frikadeller og hvide kartofler, og
det var bare prima mad.
Sådan kan man sagtens bruge en
weekend, når man er væbner.

15
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2. Pilte
Aktiviteterne har været mange for 2. piltene, og der er
flere i vente
AF INGE MADSEN

Vi har haft gang i mange
spændende ting i foråret, blandt
andet var vi ud og fiske, og der var
da heldigvis en fra holdet som fik
bid. Vi har også bygget et flot
slettebord af reb og rafter, hvor vi
havde brug for at binde en masse
besnøringer. Vi brugte bordet på
det efterfølgende møde, idet vi der
skulle lave primitiv mad over bål,
maden sad vi så og spiste ved
slettebordet.
Menuen
var
millionbøf
og
skruer
med
gulerodsstave.
Så har vi været ude at gå 10 km,
turen gik ud til Sneum Sluse, hvor
vi spiste vores medbragte mad. Det
var en fin tur, det var dejligt at gå
langs diget fra slusen til
Østerbyvej. Alle klarede de 10 km
uden problemer.
Vi har også prøvet at slå telte op,
da piltene jo skal sove i telt på
sommerlejren, mente vi, at dette
ville være en god træning for dem
inden da. De var gode til det, så de
skal nok få teltdug over hovedet.

FDF Tjæreborg

Vi har også været på cykeltur ud til
Roborg, hvor vi spillede „Vikinge
spillet“, hvilket alle gik op i med liv
og sjæl.
Vi har også været ude i vores skov,
hvor vi havde nogle forskellige
konkurrencer og sluttede af med at
få kakao og kiks.
Et af de sidste møder inden
sommerferien er et hyggemøde,
hvor vi skal lave snobrød.
Tirsdag, den 15. juni er der fælles
sommerafslutning for hele kredsen
med forældre og søskende. I år er
sommerafslutningen flyttet ud i
Østskoven, idet vi er ved at rydde
op i vores egen skov, så der er ikke
rigtig mulighed for at afholde det
der i år. Der er uddelt en
indbydelse, hvor man kan tilmelde
sig, og vi håber at se rigtig mange
af jer denne dag.
Vi ønsker alle en rigtig god
sommerferie, og vi håber at se
mange af jer på sommerlejren i uge
31.
Sommerhilsner fra
Peter, Henrik, Tom og Inge
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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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Væbnere
I løbet af foråret har vi haft nogle gode møder, hvor vi
har forberedt os lidt til sommerlejren
AF ULLA JENSEN

Der bliver drøn på til de næste par
møder inden sommerlejr, vi skal
have bygget lidt mere, end vi
allerede har gjort, så vi kan blive
rigtig gode, til det der med reb og
rafter. Vi skal øve os, så vi kan få
bygget en rigtig fed lejr, når vi skal
af sted til sommer.
Vi er igang med at tænke på en lille
udflugt, I skal afsted på, men det
forbliver en overraskelse, hvad der
præcist skal ske, men dette vil der
komme mere information om
senere.
I skal også ud at prøve at sove lidt
mere i det fri, hvilket nok skal blive
helt kanon sjov. Og hvem ved,
måske skal vi også lave noget mad
over bål? Det tror vi, at vi skal,
men lad os nu se.

Var det ikke næsten 2 timer? Bedre
held næste gang.
Så var der jo også den gang, vi
havde lagkagebanko, hvor der
havde sneget sig noget ris og lidt
peber ind i en af lagkagerne, men
det er jo, hvad der sker, når I
vinder det hele, og ikke vil dele
med os.
Det her bliver nok det sidste i hører
fra os, inden sæsonen slutter, og vi
skal på sommerlejr. Men i
forbindelse med sommerlejren vil
der være nogle ting vi skal have
klargjort, og det håber vi, at I vil
hjælpe os med, men det kommer
der mere information om senere.
Tak for nu.
Væbnerlederne

I løbet af foråret har vi haft nogle
gode møder, hvor vi jo blandt
andet har bygget et kæmpe tårn,
dette brugte vi et par møder på. Vi
har også haft bålkonkurrence hvor
det gjalt om at være rigtig kreative
for at få brændt en s.... snor over
hurtigst muligt, men hvor lang tid
var det nu i brugte?
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:
2 stk. størrelse 14 år
2 stk. størrelse 16 år
1 stk. størrelse L
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POSTEN

FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Afgående formand
Kasserer

Niels Vestergaard
Kim Busch
Lis Sørensen
Jesper C. Sørensen
Jan Christensen
Stig Vide Petersen
Jens Øllgaard-Nicolajsen

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 58 41

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.
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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
22 45 51 61
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

